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Załącznik Nr 9 

 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
 
 

FORMULARZ CENOWY 
 
 
Część 8 - Napoje bezalkoholowe 
 
CPV  15980000-1 - Napoje bezalkoholowe 
 

Lp. Asortyment 
Jed. 

miary 
Ilość 

Cena 
netto 

VAT 
Cena 
brutto 

1 Sok  „Caprio” 2l szt 3700    

2 Woda mineralna niegazowana 0,5l 
„Świtezianka” 

szt 9000    

3 Woda mineralna gazowana 0,5l 
„Świtezianka” 

szt 8000    

4 Sok „Tymbark” aseptic różne smaki 
0,5l 

szt 700    

5 Tymbark napój owocowy 0,25l 
butelka 

szt 700    

6 Napój gazowany Pepsi 0,5l szt 2500    

7 Woda Żywiecka niegazowana 1,5l  szt 2000    

Ogółem    

 
Szczegółowy opis produktów: 
poz 1 
Napój owocowy (Caprio lub produkt równoważny) spełniający następujące parametry: 
- napój niegazowany wyprodukowany z soku zagęszczonego, zawartość owoców – min. 50%, 
pasteryzowany, 

 słodzony, wzbogacony wit. C; 

 dostępny w następujących smakach: jabłkowy, pomarańczowy, czarna porzeczka, 
grapefruit, multiwitamina, jabłkowo-malinowy; 

 wartość odżywcza w 100ml produktu: wartość energetyczna: min. 27 kcal; 

 poj. 2L; 

 opakowanie: karton z zakrętką umożiwiającą wielokrotne zamykanie. 
 
Poz 2 
Woda mineralna niegazowana 0,5l („Świtezianka” lub produkt równoważny) spełniający 
natępujące parametry: 

 woda mineralna niegazowana, źródlana, niskomineralizowana, niskosodowa 

 opakowanie: butelka plastikowa z nakrętką 



 2

 

 
Poz 3 
Woda mineralna gazowana 0,5l („Świtezianka” lub produkt równoważny) spełniający 
następujące parametry: 

 woda naturalna, źródlana, średnionasycona CO2, niskomineralizowana, niskosodowa, 
gazowana 

 opakowanie: butelka plastikowa z nakrętką 
 
Poz 4  
Napój owocowy („Tymbark” lub produkt równoważny) spełniający następujące parametry: 
Wartość odżywcza w 100 ml:  

 wartość energetyczna – 39 kcal (167kJ) 

 białko – 0,1 g 

 węglowodany – 9,5 g 

 tłuszcz – 0,1 g 

 opakowanie: butelka plastikowa z nakrętką 
 
Poz 5 
Sok owocowy niegazowany (Tymbark lub produkt równoważny) spełniający następujące 
parametry: 

 napój niegazowany, pasteryzowany, bez dodatku cukru, wyprodukowany z 
zagęszczonego soku 

 dostępny w następujących smakach: jabłkowy 100%, pomarańczowy 100% 

 wartość odżywcza w 100ml produktu: wartość energetyczna: min. 42 kcal 

 poj. 250ml 

 opakowanie: butelka szklana z zakrętką. 
 
Poz 6  
Napój gazowany (Pepsi Cola lub produkt równoważny) spełniający następujące parametry: 

 napój gazowany, barwa czarna 

 wartość odżywcza w 100ml produktu: wartość energetyczna: min. 40 kcal 

 poj. 0,5L 

 opakowanie: butelka plastikowa z zakrętką. 
 
Poz 7  
Woda źródlana gazowana/niegazowana (Żywiec lub produkt równoważny) spełniający 
następujące 
parametry: 

 woda źródlana gazowana, wysokonasycona dwutlenkiem węgla (6000mg/dm3), 
odżelaziona 

 woda źródlana niegazowana 

 poj. 1,5l 

 opakowanie: butelka plastikowa z zakrętką. 
 
 
 Jeżeli wykonawca chce zaoferować produkty równoważne, winien podać ich nazwę. Brak 
takiego zapisu spowoduje uznanie, że Wykonawca oferuje produkt wskazany przez 
zamawiającego. 

 

 
Wartość poz. OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.  
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____________________________   
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy      
 
 
___________________________ 
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 


