
Załącznik nr 1b do SIWZ 
SPECYFIKACJA 

ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWO – WARTOŚCIOWA (CZĘŚĆ III) 
 

dostaw produktów rybnych do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r. 

Lp. 

Nazwa handlowa produktu, rodzaj 
i wielkość opakowania podana przez 

Zamawiającego, dane identyfikacyjne: 
wg CPV, PKW i U. 

Dane identyfikacyjne produktu. 
Nazwa handlowa produktu, nazwa 
producenta, wielkość opakowania 

(jeżeli produkt jest pakowany) podana 
przez Wykonawcę. 

Jedn. 
miary 

Szacunkowa 
ilość 

zamówienia 

Cena 
jednostkowa 

netto za  
jedn. miary 

Stawka 
VAT 
(%) 

Wartość 
sumaryczna 

dla 
zamówienia 
netto (5x6) 

Wartość 
Sumaryczna dla 

zamówienia 
brutto 

(8+wartość VAT) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Koreczki kaszubskie 
(zawartość fileta śledziowego 
min.50%) 
(w opak. 1,0 – 5,0 kg) 
CPV – 15241200 - 1  
(Śledź przetworzony lub 
konserwowany) 
PKW i U – 10.20.25 – 0 

1............................................................................................... 
(nazwa handlowa produktu) 

 
 

2............................................................................................... 
(nazwa producenta) * 

 
 

3…………………………………………………………………... 
(wielkość opakowania) ** 

kg 600     

2. 

Makrela wędzona  tuszka klasa 
jakości I, 300-500 g 
(w opak. zbiorczym do 6 kg) 
CPV – 15234000 – 7 
(Ryby wędzone)  
PKW i U – 10.20.24.0 

1............................................................................................... 
(nazwa handlowa produktu) 

 

2............................................................................................... 
(nazwa producenta) * 

 

3…………………………………………………………………... 
(wielkość opakowania) ** 

kg 1 120     

3. 

Filety rybne, mrożone   
z morszczuka, SHP  
(filety ułożone warstwowo 
 z zastosowaniem przekładek z 
folii, glazura technologiczna  
do 5%, produkcja morska) bez 
polifosforanów 
(w opak. 5,0 – 10,0kg) 
CPV – 15220000-6 
(Ryby mrożone, filety rybne 
i pozostałe mięso ryb) 
PKW i U – 10.20.14.0 

1............................................................................................... 
(nazwa handlowa produktu) 

 
 
 

2............................................................................................... 
(nazwa producenta) * 

 
 
 

3…………………………………………………………………... 
(wielkość opakowania) ** 

kg 700     



Lp. 

Nazwa handlowa produktu, rodzaj 
i wielkość opakowania podana przez 

Zamawiającego, dane identyfikacyjne: 
wg CPV, PKW i U. 

Dane identyfikacyjne produktu. 
Nazwa handlowa produktu, nazwa 
producenta, wielkość opakowania 

(jeżeli produkt jest pakowany) podana 
przez Wykonawcę. 

Jedn. 
miary 

Szacunkowa 
ilość 

zamówienia 

Cena 
jednostkowa 

netto za  
jedn. miary 

Stawka 
VAT 
(%) 

Wartość 
sumaryczna 

dla 
zamówienia 
netto (5x6) 

Wartość 
Sumaryczna dla 

zamówienia 
brutto 

(8+wartość VAT) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. 

Kostka rybna mrożona 
z mintaja, (blok z filetów, 
glazura technologiczna do 6% 
(w opak. 5,0 – 10,0kg) 
CPV – 15220000-6 
(Ryby mrożone, filety rybne 
i pozostałe mięso ryb) 
PKW i U – 10.20.15.0 

1............................................................................................... 
(nazwa handlowa produktu) 

 
 

2............................................................................................... 
(nazwa producenta) * 

 
 

3……………………………………………..…………………... 
(wielkość opakowania) ** 

kg 600     

5. 

Filet rybny, mrożony   
z dorsza bez skóry, SHP (filety 
ułożone warstwowo 
z zastosowaniem przekładek z 
folii, glazura technologiczna do 
5%, produkcja morska)  
(w opak. 5,00– 10,00kg) 
CPV – 15220000-6 
(Ryby mrożone, filety rybne  
i pozostałe mięso ryb) 
PKW i U - 10.20.14.0 

1............................................................................................... 
(nazwa handlowa produktu) 

 
 
 

2............................................................................................... 
(nazwa producenta) * 

 
 
 

3…………………………………..……………………………... 
(wielkość opakowania) ** 

kg 990     

6. 

Filet śledziowy (a la matias) 
lekko solony extra,  
(w opak. 2,0 – 5,0 kg) 
CPV – 15241200 – 1  
(Śledź przetworzony lub 
konserwowany) 
PKW i U – 10.20.23 – 0 

1............................................................................................... 
(nazwa handlowa produktu) 

 
2............................................................................................... 

(nazwa producenta) * 
 

3…………………………………………..……………………... 
(wielkość opakowania) ** 

kg 600     

WARTOŚĆ SUMARYCZNA PRODUKTÓW BRUTTO 
(wartość tą Wykonawca winien wpisać do formularza oferty jako cenę oferty) 

 

* - należy wskazać jednego konkretnego producenta 

**  należy wpisać wielkość opakowania z zakresu wskazanego przedziału 
 

………………………………………………………………………. 
           podpis uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy 
 

................................................., dnia  .....................................2017 r. 
    (miejscowość)      


