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Przewidy

wana 

liczba

Cena 

jedn. 

Brutto

Wartość 

netto

Wartość 

brutto

1 Arbuz
Arbuz świeży, soczysty, bez oznak zepsucia. Z nieuszkodzoną 

skórą koloru zielonego. Dopuszczalny jest miejscowy kolor 

żółty. Waga nie powinna być mniejsza niż 5 kg.

kg 210 0

2 Banany
Banany świeże z nieuszkodzoną skórką koloru żółtego lub 

delikatnie zieloną. Bez oznak zepsucia. 
kg 400 0

3 Bazylia świeża 
Bazylia  świeża, z zielonymi listkami. Bez oznak gnicia i 

wysuszenia. 
szt 3 0

4 Botwinka 
Botwinka świeża, najlepiej z młodymi liśćmi i małym  korzeniem 

buraka. Bez oznak gnicia i wysuszenia. 
szt 80 0

5 Brokół świeży 
Brokuł świeży, koloru zielonego. Bez oznak gnicia. Najlepiej 

wielkości przekraczającej 500g . 
szt 20 0

6 Brzoskwinie Brzoskwinie świeże, soczyste bez oznak gnicia i pleśni. kg 25 0

7 Buraki czerwone Buraki świeże, czerwone. Bez oznak gnicia. kg 90 0

8 Cebula 
Cebula świeża, bez oznak gnicia i pleśni. W sezonie letnim 

dopuszczalna młoda. 
kg 60 0

9 Cebulka zielona Cebulka świeża, długa bez oznak wysuszenia. szt 100 0

10 Cukinia 
Cukinia świeża, bez oznak zepsucia.  Z nieuszkodzoną skórą, 

koloru zielonego lub żółtego. 
kg 20 0

11 Cytryny
Cytryny świeże, bez oznak gnicia i pleśni, soczyste koloru 

żółtego.
kg 60 0

12 Czosnek 
Czosnek świeży, bez oznak gnicia i pleśni. W sezonie letnim 

dopuszczalny młody. 
szt 50 0

13 Fasola biała 
Fasola biała świeża, z odpowiednim terminem ważności. 

Najlepiej w opakowaniu. 
kg 40 0

14 Fasola czerwona
Fasola czerwona świeża, z odpowiednim terminem ważności. 

Najlepiej w opakowaniu. 
kg 15 0

15 Groch łuskany
Groch łuskany, z odpowiednim terminem ważności. Najlepiej w 

opakowaniu. 
kg 20 0

16 Gruszki 
Gruszki świeże, soczyste, z nieprzerwaną skórką. Bez oznak 

zepsucia. 
kg 100 0

17 Jabłka 
Jabłka świeże, soczyste, z nieprzerwaną skórką. Bez oznak 

zepsucia. 
kg 300 0

18 Kalafior Kalafior świeży, bez oznak zepsucia. szt 40 0

19 Kalarepa Kalarepa świeża, bez oznak zepsucia. szt 30 0

20 Kapusta biała
Kapusta biała, bez oznak zepsucia, w sezonie letnim oczekiwana 

młoda. 
szt 90 0

21 Kapusta czerwona 
Kapusta czerwona, bez oznak zepsucia, w sezonie letnim 

oczekiwana młoda. 
kg 40 0

22 Kapusta kiszona 
Kapusta kiszona, najlepiej z dodatkiem marchewki. Z aktualnym 

terminem ważności. Pakowana w wiaderka 5 lub 10 

kilogramowe. 

kg 150 0

23 Kapusta pekińska Kapusta świeża, bez oznak zepsucia. szt 25 0

24 Kiełki zbożowe Kiełki zbożowe, świeże, bez oznak zepsucia i pleśni. szt 30 0

25 Kiwi Kiwi świeże, słodkie, soczyste. Bez oznak gnicia lub pleśni. szt 150 0

26 Koperek zielony Koperek świeży, bez oznak gnicia lub wysuszenia. szt 200 0

27 Mandarynki 
Mandarynki świeże, słodkie, soczyste. Bez oznak gnicia lub 

pleśni.
kg 100 0
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28 Mango Mango świeże, słodkie, soczyste. Bez oznak gnicia lub pleśni. szt 10 0

29 Marchew 
Marchewka świeża, bez oznak gnicia.  Z aktualnym terminem 

ważności. Pakowana w worki 5 kg lub 10 kg.  
kg 300 0

30 Nektaryny Nektaryny świeże, słodkie, soczyste. Bez oznak gnicia lub pleśni. kg 50 0

31 Ogórek kiszony kg
Ogórek kiszony, świeży, bez oznak zepsucia lub pleśni. 

Pakowany w wiaderka 5 kg. 
kg 150 0

32
Ogórek małosolny 

kg

Ogórek małosolny, z aktualnym terminem ważności. Bez oznak 

zepsucia. 
kg 4 0

33 Ogórki zielone kg
Ogórki zielone, świeże, z nieprzerwaną skórką. Bez oznak 

zepsucia. 
kg 100 0

34
Papryka czerwona 

kg

Papryka czerwona, świeża, bez oznak zepsucia, z nieprzerwaną 

skórką. 
kg 40 0

35 Pieczarki kg Pieczarki czyste, bez oznak zepsucia i wysuszenia. kg 20 0

36 Pietruszka kg
Pietruszka świeża, bez oznak gnicia.  Z aktualnym terminem 

ważności. Pakowana w worki maksymalnie 5 kg. 
kg 130 0

37
Pietruszka zielona 

szt.
Pietruszka zielona świeża, bez oznak gnicia lub wysuszenia. szt 260 0

38 Pomarańcze kg
Pomarańcze świeże, słodkie, soczyste. Bez oznak gnicia lub 

pleśni.
kg 50 0

39 Pomidory kg
Pomidory świeże, najlepiej malinowe. Bez oznak zepsucia, z 

nieprzerwaną skórką. 
kg 80 0

40 Por szt. Por świeży, bez oznak zepsucia. szt 40 0

41 Rzodkiewka szt. Rzodkiewka świeża, bez oznak zepsucia. szt 80 0

42 Sałata lodowa szt. Sałata świeża, bez oznak gnicia lub wysuszenia. szt 40 0

43 Sałata zielona szt.
Sałata świeża, bez oznak gnicia lub wysuszenia. Liście koloru 

zielonego, nieprzerwane. 
szt 70 0

44 Seler kg
Seler świeży, bez oznak gnicia.  Z aktualnym terminem 

ważności. Pakowany w worki maksymalnie 5 kg. 
kg 130 0

45 Szczypiorek szt. Szczypiorek świeży, bez oznak gnicia lub wysuszenia. szt 100 0

46 Szpinak św. Kg Szpinak świeży, bez oznak gnicia lub wysuszenia. kg 10 0

47 Śliwki kg Śliwki świeże, słodkie, bez oznak gnicia lub pleśni. kg 80 0

48 Truskawki kg Truskawki świeże, słodkie, bez oznak gnicia lub pleśni. kg 40 0

49 Winogrona kg Winogrona świeże, słodkie. Bez oznak gnicia lub pleśni. kg 90 0

50 Ziemniaki kg 
Ziemniaki świeże, bez oznak gnicia. Pakowane maksymalnie w 

worki 15 kg.
kg 3500 0
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