
Lp. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary

1 op. 11,12 zł

2 op. 19,80 zł

3 op. 4,06 zł

4 op. 3,15 zł

5 op. 3,86 zł

6 op. 4,77 zł

7 op. 7,50 zł

8 op. 55,84 zł

9 op. 19,88 zł

10 op. 14,83 zł

11 op. 8,27 zł

12 op. 13,81 zł

13 op. 5,08 zł

14 op. 2,92 zł

15 Cukier biały, torba papierowa op. 1 kg op. 2,75 zł

16 Cukier w saszetkach op. 100 szt x  5 gr. op. 5,08 zł

17 op. 2,13 zł

18 op. 2,95 zł

Umowa UZDZZ/2016/09/01 z dnia 02.09.2016 r. Karo sp. z.o.o. ul. Kraczewicka 180, 24-320 Poniatowa

Cena brutto 
jednostkowa

Herbata ekspresowa Lipton w torebkach z zawieszką, 
czarna, op. 100 szt x 2 gr. 

Herbata ekspresowa Tetley earl grey w torebkach z 
zawieszką, czarna, op. 100 szt x 2 gr

Herbata ekspresowa VE dla Teta Global w torebkach z 
zawieszką, owocowa, op. 20 szt x 2 gr

Herbata ekspresowa Mokate w torebkach okrągłych  bez 
zawieszki, czarna, op. 100 szt x 2 gr

Herbata ekspresowa Herbapol w torebkach z zawieszką, 
zielona, op. 20 szt x 1,75 gr

Herbata liściasta Lipton czarna op. 100 g.

Herbata ekspresowa Mokate w torebkach z zawieszką, 
op. 20 szt x 2 gr

Kawa ziarnista –  100% arabica, Lavazza, op. 1000 g

Kawa rozpuszczalna granulowana Jacobs Cronat Gold – 
100% kawa naturalna, op. 200 g.

Kawa rozpuszczalna granulowana Tchibo – 100% kawa 
naturalna, op. 200 g.

Kawa mielona  Jacobs Cronat Gold – 100% kawa 
naturalna, op. 250 g.

Kawa mielona Luigi Lavazza, pakowana próżniowo, 
100% arabica, op. 250 g.

Kawa cappuccino Mokate – śmietankowe op. 10 szt x 15 
gr.

Kawa zbożowa Inka, op. 150 g.

Ciastka Delic-pol – biszkopt z galaretką oblane 
czekoladą, op. 135 g.

Ciastka typu krakersy Balzen, op. 180 gr.



19 op. 3,44 zł

20 op. 2,13 zł

21 op. 9,40 zł

22 op. 9,78 zł

23 Ciastka kruche  maślane, op. 1000 g. op. 8,96 zł

24 op. 3,81 zł

25 op. 3,69 zł

26 op. 5,41 zł

27 op. 21,03 zł

28 op. 4,53 zł

29 Śmietanka do kawy  w kartonie, 10 % UHT, op. 500 ml op. 3,26 zł

30 op. 1,16 zł

31 Mleko białe UHT 3,2 % , karton, op. 1l op. 2,00 zł

32 Mleko białe UHT 3,2 % , karton, op. 0,5l op. 1,58 zł

33 Mleko białe  UHT 2,0 % , karton, op. 0,5l op. 1,34 zł

34 szt. 0,79 zł

35 szt. 0,79 zł

36 szt. 0,68 zł

37 szt. 0,68 zł

38 szt. 0,81 zł

Ciastka Krakersy – Lider Artur mix kształtów op. 250 g.

Ciastka Słowianka markizy z kremem o smaku 
czekoladowym, op. min. 150 gr.

Ciastka pałeczka kremowa Dr Gerard, dwa delikatne 
biszkopciki połączone kremem śmietankowym z 
nadzieniem morelowym, op. 500 g. 

Ciastka kruche  w czekoladzie Krawpak, op. 1000 g.

Ciastka kruche  z kawałkami czekolady, bakaliami, 
orzechami (opcjonalnie inne dodatki) oblane czekoladą, 
Jeżyki, op. 140 g.

Ciastka kruche  z kawałkami czekolady i orzechami 
laskowymi, Pieguski, op. 135 g.

Ciastka kruche, herbatnik okrągły, wypełniony 
czekoladowym kremem, Psotki dr Gerard, op. 300 g.

Ciastka kruche  z żelową dekoracją, Tago, op. 2000 g.

Ciastka Listki maślane zdobione, polane czekoladą, dr 
Gerard, op. 280 gr.

Śmietanka jednorazowa do kawy  w płynie, 10 %, op. 10 
szt x min. 10 gr.

Woda mineralna niegazowana butelka plastikowa 1,5 l, 
średniozmineralizowana z ogólną zawartością soli 
mineralnych od 501 do 1500 mg/l, Bystra

Woda mineralna gazowana butelka plastikowa 1,5 l, 
średniozmineralizowana z ogólną zawartością soli 
mineralnych od 501 do 1500 mg/l Bystra

Woda mineralna niegazowana butelka plastikowa 0,5 l, 
średniozmineralizowana z ogólną zawartością soli 
mineralnych od 501 do 1500 mg/l Bystra

Woda mineralna gazowana butelka plastikowa 0,5 l, 
średnio zmineralizowana z ogólną zawartością soli 
mineralnych od 501 do 1500 mg/l Bystra

Woda mineralna lekko gazowana butelka plastikowa 
0,5 l, naturalna średnionasycona dwutlenkiem węgla 

pochodzenia naturalnego, Cisowianka



39 szt. 4,04 zł

40 szt. 1,45 zł

41 szt. 0,94 zł

42 szt. 1,85 zł

43 szt. 1,92 zł

44 Mąka pszenna typu 500, opakowanie 1 kg. szt. 1,23 zł

45 szt. 0,32 zł

Sok owocowy 100 %, pojemność 1l (karton z 
nalewakiem) pasteryzowany z soku zagęszczonego, bez 
dodatku cukru, zawiera naturalnie występujące cukry. 
Naturalnie mętny,  o smaku pomarańczowym, 
jabłkowym, czarnej porzeczki, grejpfrutowym, 
wiśniowym, winogronowym, Fortuna

Napój niegazowany, w butelkach szklanych, pojemność 
0,3 l, różne smaki, Tarczyn

Napój gazowany butelka plastikowa 1,5 - 2 l, o smaku 
cytrynowym, pomarańczowym, Simba

Napój gazowany butelka plastikowa 1,5 - 2 l, Coca – 
cola, Drift

Oranżada, butelka plastikowa 1 - 1,5l, zielona, czerwona, 
biała, Helena

Kwasek cytrynowy spożywczy, op. 20-25 g.
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