
Nr sprawy: 105/09/2022 

Załącznik nr 1 – Zestawienie asortymentowo-cenowe 

Dane Wykonawcy/Oferenta (pełna nazwa/firma, adres): 

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………..……………………………… 

Siedziba Wykonawcy: ……………………………………………………………………… 

NIP:   ……………………………………………………………………… 

Tel., email Wykonawcy: …………………………………………………………………….. 

OFERTA 

na sukcesywną dostawę preparatów żywieniowych (diet) przeznaczonych do żywienia dojelitowego do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas Diecezji 

Tarnowskiej z siedzibą ul. Rynek 10, 33-330 Grybów w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.  

Zestawienie asortymentowo-cenowe - dostawa na okres 01.10.2022 – 30.09.2023 r.  (kwoty w PLN) 

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Ilość 
zamawiana 

j.m. Oferowana 
ilość 
opakowań 

Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

VAT 

% 

Wartość vat Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto 

Nazwa handlowa 
proponowanego 
preparatu oraz 
wielkość opakowania 
podana w ml. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Kompletna pod względem odżywczym dieta 
przeznaczona do żywienia dojelitowego. 
Normokaloryczna (1kcal/ml), bezresztkowa i 
bezsmakowa o zawartości białka pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego nie mniejszej niż 3,9 
g/100ml (min. 16% energii z białka). Dieta o 
niskiej osmolarności – mniejszej lub równej 
300 mOsm/l. W opakowaniu miękkim typu 
pack lub butelkach optri, 1000 ml lub 1500 ml.  

7000 litr 

        

2. Kompletna pod względem odżywczym dieta 
przeznaczona do żywienia dojelitowego. Normo 
lub hiperkaloryczna, o wysokiej zawartości 
białka - min. 5,5 g/100ml (min 20% energii z 
białka) do postępowania dietetycznego u 
pacjentów o zwiększonym zapotrzebowaniu 
białkowym. Dieta zawierająca argininę (nie 
mniej niż 0,8g/100ml) oraz kwas glutaminowy. 
Dieta o niskiej osmolarności – mniejszej lub 
równej 320 mOsm/l. W opakowaniu miękkim 

2500 litr 

        



typu pack lub butelkach optri, 1000 ml 
3. Kompletna dieta normokaloryczna lub 

hiperkaloryczna (nie mniej niż 1kcal/ml),  
bogatoresztkowa do stosowania w cukrzycy, o 
niskiej zawartości węglowodanów, zawierająca 
białka soi, ω-3 kwasy tłuszczowe, o 
osmolarności mniejszej lub równej 300 
mOsm/l.  W opakowaniu miękkim typu pack 
lub butelkach optri, 1000 ml 

300 litr 

        

 RAZEM --- ---  ---  ---  ---   

 

 

Miejscowość, data: …………………………………. 

 

UWAGA! DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM  PODPISEM ELEKTRONICZNYM, LUB PROFILEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM 

 


