
 Załącznik A do SWZ 

TABELA 1  

L.p. Nazwa 

Szacowana wielkość dostawy 

w okresie trwania umowy   

 

 szt./op.  

1 2 3 

1 
Ciastka herbatniki Petit Beurre, opakowanie  

100 g 
30 opak. 

2 Ciastka wafelki długie kakaowe w czekoladzie opakowanie 235g 40 opak. 

3 Ciastka owsiane podlane czekoladą mleczną opakowanie 210g 40 opak. 

4 Ciastka precle z masłem i cukrem - z ciasta francuskiego opak 158g. 50 opak. 

5 Ciastka zbożowe śniadaniowe - różne rodzaje opakowanie 50g 60 opak. 

6 
Cukier biały kryształ, w papierowej torbie,  

opakowanie 1 kg 
700 opak. 

7 
Cukier trzcinowy nierafinowany, kryształ, w papierowej torbie, 

opakowanie 1 kg 
50 opak. 

8 

Herbata czarna expresowa Cejlońska w dwukomorowych torebkach, 

torebki 2 g, z dołączonym sznureczkiem oraz tekturową etykietką, 

100% herbaty czarnej cejlońskiej, zapakowana w woreczek foliowy 

znajdujący się wewnątrz tekturowego kartonika, opakowanie 25 szt. 

2300 opak. 

9 
Herbata czarna granulowana, 100% herbaty czarnej, opakowanie 

tekturowe 100 g,  
1100 opak. 

10 

Herbata expresowa owocowa w torebkach, różne smaki, zawierająca 

kwiat hibiskusa, oraz kawałki owoców suszonych pakowana, po 20 

szt. 

630 opak. 

11 

Herbata zielona expresowa z trawą cytrynową, skórką cytryny, 

torebki 2g, zawartośc herbaty zielonej min 75%, zapakowana w 

foliowy lub papierowy woreczek znajdujący się wewnątrz 

tekturowego kartonika, opakowanie 20 szt. 

85 opak. 

12 

Herbata zielona expresowa w torebkach dwukomorowych z 

dołączonym sznureczkiem oraz tekturową etykietą, torebki 1,5g, 

100% herbaty zielonej, zapakowana w foliowy lub papierowy 

woreczek znajdujący się wewnątrz tekturowego kartonika, 

opakowanie 20 szt. 

145 opak. 

13 
Herbata ziołowa Melisa w liściach, liść melisy 100%, opakowanie 

40g 
20 opak. 

14 
Kapsułki kawowe do ekspresów "Tchibo Cafissimo", opakowanie 10 

kapsułek (1 kapsułka = min. 7.5g) 
45 opak. 

15 

Kawa mielona, 100% Arabica, stopień palenia: średni, zawartość 

kofeiny: niska, słodycz: mocna lub średnia, kwasowość: delikatna, 

intensywność smaku średnia, opakowanie próżniowe 250 g. 

1900 opak. 

16 
Kawa rozpuszczalna 100 % naturalnej kawy,  

100 % Arabica, opakowanie słoik 200 g 
1400 opak. 

17 

Kawa ziarnista, 100% Arabica, stopień palenia: średni, zawartośc 

kofeiny: niska lub średnia, słodycz: średnia, kwasowość: delikatna, 

gorycz: delikatna, intensywność smaku: średnia, wyczuwalne smaki: 

czekolada i/lub oczechy i/lub kakao, przeznaczona do ekspresów 

automatycznych, opakowanie 1 kg z zaworkiem wypuszczającym 

powietrze z opakowania. 

1000 opak. 

18 Mleko UHT,  3,2% tłuszczu, karton z zamknięciem , opakowanie 1 L 4100 opak. 

19 
Mleko zagęszczone, 7,5% tłuszczu, karton z zamknięciem, 

opakowanie 200 g 
2400 opak. 

20 
Śmietanka do kawy w proszku,  

opakowanie 200 g 
115 opak. 

    

    

    



    

TABELA 2  

L.p. Nazwa 

Szacowana wielkość dostawy 

w okresie trwania umowy   

 

 szt./op.  

1 2 3 

1 

Woda mineralna gazowana średniozmineralizowana  z ogólnym 

poziomem mineralizacji min 640 mg/l, wysokonasycona CO2, 

napowietrzana i filtrowana, niskosodowa, butelkowana u producenta, 

opakowanie plastikowa butelka 0,5l 

30 000 szt. 

2 
Woda mineralna niegazowana średniozmineralizowana  z ogólnym 

poziomem mineralizacji min 740 mg/l, napowietrzana i filtrowana, 

butelkowana u producenta, opakowanie plastikowa butelka 0,5l 

40 000 szt. 

 


