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Część 7: 

 Pozostałe (różne) produkty ogólnospożywcze oraz jaja, miód i inne 
 

Lp. Nazwa j.m.  
Ilość 

 2 3 4 

1.  
Cukier biały, kryształ polski- 
opakowanie jednostkowe: torebki papierowe 
1 kg 

kg  100 

2.  

Kasza jęczmienna - średnia, 
perłowa mazurska, po ugotowaniu 
powinna być sypka i nie powinna się 
sklejać, w opakowaniach o masie 
1kg, jakość  klasa I 

kg  100 

3.  

Koncentrat pomidorowy - 
konsystencja stała w formie pasty, kolor 
czerwony, produkt nie zawiera żadnych 
konserwantów ani substancji dodatkowych. 
zawartości pomidorów w produkcie nie 
mniej niż 28-30%, opakowanie 
1,41jednostkowe 850 g, jakość  klasa I 

szt 180 

4.  
Mąka pszenna poznańska - typ 500, 
opakowania jednostkowe 1 kg, torebki 
papierowe, jakość  klasa I 

kg   150 

5.  

Makaron nitka durum– po ugotowaniu 
konsystencja stała, nie powinien się sklejać, 
bez dodatków, ulepszaczy, opakowanie 
jednosetowe 1k, jakość  klasa I, bez 
dodatku kurkumy, bez dodatku kurkumy 

  kg   200 



6.  

Olej uniwersalny (rzepakowy) - 
uniwersalny, spożywczy, nadający się do 
smażenia i sałatek, opakowania butelki 
plastikowe 1 litry, olej roślinny rafinowany o 
zawartości kwasów jednonienasyconych 
powyżej 50% i zawartości kwasów 
wielonienasyconych poniżej 40%, jakość  
klasa I 

szt 450 

7.  

Musztarda - konsystencja gęsta, 
kolor odpowiedni dla danego surowca,  
stonowana barwa musztardy, 
wykonana na bazie naturalnych 
surowców, nie zawierająca 
konserwantów i sztucznych 
barwników, opakowania jednostkowe 
od 170 do 185 g, zawierająca nie więcej niż 
10 g cukrów w 100 g/ml produktu gotowego 
do spożycia, rodzaj; Rosyjska, Stołowa, 
Kremska,  jakość klasa I 

szt 30 

8.  
Sól morska - sól o obniżonej zawartości 
sodu (sodowo – potasowa), warzona, 
spożywcza, opakowanie jednostkowe 1kg,  
jakość  klasa I  

kg 100 

9.  

Oregano – bez obcych zapachów, 
konsystencja sypka, opakowania 
jednostkowe  50 g, bez dodatku soli/sodu, 
cukru i substancji słodzących, , jakość  
klasa I, opakowanie nieprzezroczyste 

szt 20 

10 

Tymianek – aromatyczne, bez obcych 
zapachów, konsystencja sypka, opakowanie 
jednostkowe od 60 g, bez dodatku 
soli/sodu, cukru i substancji słodzących, 
jakość klasa I, opakowanie 
nieprzezroczyste  

szt 20 

10.  Sok  jabłkowy- naturalny bez 
konserwantów szt  100 

11.  Kasza gryczana sypka, po ugotowaniu 
powinna być sypka i nie powinna się kg 80 



sklejać,  opakowanie 1 - 5 kg,  jakość klasa 
I 

12.  Ryż biały – opakowanie jednostkowe 1 
kg, jakość klasa I kg 80 

13.  
Cukier wanilinowy – opakowanie 
jednostkowe 32g, jakość  klasa I, 
opakowanie nieprzezroczyste 

szt   100 

14.  
Cynamon mielony – opakowanie 
jednostkowe 130g, , jakość klasa I, 
opakowanie nieprzezroczyste 

szt 60 

15.  
Liść laurowy – opakowanie jednostkowe 
75g, jakość klasa I, opakowanie 
nieprzezroczyste 

szt 150 

16.  
Zioła prowansalskie -  opakowanie 
jednostkowe 30g, , klasa I, opakowanie 
nieprzezroczyste 

szt 80 

17.  
Ziele angielskie -  opakowanie 
jednostkowe 110g, jakość klasa I, 
opakowanie nieprzezroczyste 

szt 150 

18.  
Pieprz czarny mielony -  opakowanie 
jednostkowe 60g, jakość klasa I, 
opakowanie nieprzezroczyste 

szt 200 

19.  
Papryka czerwona mielona słodka  
opakowanie jednostkowe 60g , jakość klasa 
I, opakowanie nieprzezroczyste 

szt    100 

20.  
Majeranek-  opakowanie jednostkowe 
150g, jakość klasa I, opakowanie 
nieprzezroczyste 

szt 50 

21.  
Miód wielokwiatowy pszczeli - 
naturalny opakowanie słoik szklany 1000g, 
jakość klasa I 

szt 70 

22.  
Batonik owocowo zbożowy – 
opakowanie jednostkowe do 40g, bez 
dodatku cukru, bez syropu glukozowego, 
bez tłuszczów utwardzonych, naturalne 

szt 540 



składnik i zawierający nie więcej niż 13,50 g 
cukrów na 100 g/ml produktu gotowego do 
spożycia, oraz zawierające nie więcej niż 10 
g tłuszczu w 100 g/ml produktu gotowego 
do spożycia, jakość klasa I 

23.  
Czekolada mleczna – opakowanie 
jednostkowe 100g, masa kakaowa min. 
50%, masa mleczna min. 15%, jednolity 
kolor, jakość klasa I 

szt 750 

24.  
Bazylia – opakowanie jednostkowe 300g, 
klasa I, opakowanie nieprzeźroczyste, 
jakość klasa I 

szt 60 

25.  Pieprz ziołowy mielony – opakowanie 
jednostkowe 40g, jakość klasa I szt 100 

26.  

Jaja kurze - zgodne z klasą  A, duże L, z 
kodem systemu hodowli  1 - jajka o wadze od 
63 g do 73 g, każde jajko musi posiadać 
nadrukowany numer identyfikacyjny, nie 
dopuszczone są jajka nieoznakowane, zbite 
lub popękane, opakowanie powinno 
zawierać: -nazwę lub numer producenta 
oraz adres, - klasę jakości, - kategorię 
wagową, -liczbę jaj w opakowaniu, -datę 
pakowania; towar musi spełniać normy 
techniczne i jakościowe jakie wynikają z 
obowiązujących przepisów polskiego prawa 
dla produktów żywnościowych, klasa I 

szt 2000 

 Razem szt. 
kg 

5210 
810 

 

 

 


