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1

Kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold,  0,2kg (kawa 

rozpuszczalna, liofilizowana, o intensywnym aromacie, 100% 

naturalna, o zawartości co najmniej 30 mg przeciwutleniacy na 100 

ml kawy parzonej, słoik szklany, 200g± 25%)

opakowanie 12

2

Kawa mielona Jacobs Kronung,  0,5kg (100% naturalnej kawy 

drobno mielonej, do parzenia w ekspresie lub metodą tradycyjną, 

oryginalne opakowanie próżniowe, 500g±25%)

opakowanie 12

3

Kawa ziarnista Lavazza Qualita Rossa, 1kg (kawa ziarnista, średnio 

palona o słodkim posmaku, 100% ziaren arabiki pochodzącej z 

Ameryki Środkowej i Afryki, opakowanie próżniowe 1000g ±25%)

opakowanie 6

4

Herbata Lipton Yellow Label Tea, 200g (100 saszetek) (herbata 

ekspresowa czarna 100%zawartości, białka na 100 ml parzonej 

herbaty nie więcej niż 0,1g, bez zawartości cukrów, tłuszczów, 

błonnika oraz sodu, opakowanie 200g ± 25%)

opakowanie 12

5 Herbata-Herbapol Zielnik Polski Mięta, 40 g (20 saszetek)(100% 

liści mięty pieprzowej, opakowanie 40g± 25%)

opakowanie 12

6

Herbata- Herbapol Herbaciany Ogród Prosto z lasu, 50g (20 

saszetek) (100% naturalnych składników w tym np.: owoc dzikiej 

róży, kwiat hibiskusa, owoce: bzu czarnego, jarzębiny,borówki 

czernicy, aronii, maliny; jabłko, liść jeżyny, opakowanie 50g± 25%)

opakowanie 12
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7
Cukier kryształ 1kg, ( Cukier biały drobnoziarnisty, opakowanie 1 

kg)
opakowanie 24

8
Mleko UHT Łaciate 2% tłuszczu, 0,5 l, ( mleko UHT o zawartości 

tłuszczu 2%, opakowanie hermetyczne, 0,5l)
opakowanie 72

9

Napój niegazowany Tymbark jabłko-mięta, karton 1l, (napój 

owocowy wyprodukowany z soku zagęszczonego-min. 20%, 

niegazowany, pasteryzowany, bez konserwantów o smaku: jabłko-

mięta, jabłko-wiśnia, jabłko-brzoskwinia, opakowanie kartonowe 

1litr)

opakowanie 16

10

Justrzenka Jeżyki 140 g, (ciastka z orzechami laskowymi, karmelem, 

rodzynkami, i chrupkami ryżowymi oblane mleczną czekoladą, 

opakowanie 140g ±25%)

opakowanie 12

11

Pieguski z kawałkami czekolady 135g, (Kruche ciasteczka z 

kawałkami czekolady i/lub  wiórkami kokosowymi, bakaliami, 

opakowanie 135g±25%)

opakowanie 12

12

Tago Słoneczniki 160g, ( ciastka kruche, o okrągłym kształcie z 

marmoladą o smaku wiśniowym, polane czekoladą, opakowanie 

160g ±25%)

opakowanie 12

13

Delicje Szampańskie 147 g, ( biszkopty z galaretką o różnych 

smakch, polane czekoladą, w 100g produktu co najmniej 3,9g 

białka, 7,3 g tłuszczu, 71g węglowodanów, 51 g sacharozy, 2,3 g 

błonnika pokarmowego, opakowanie próżniowe, 147g±25%)

opakowanie 12

14

Pierniczki Alpejskie 160g, ( pierniki z nadzieniem truskawkowym 

lub śliwkowym, oblane czekoladą, produkt zawierający co najmniej 

29%nadzienia śliwkowego, 30% przecieru śliwkowego, 16,9% 

czekolady, przecier jabłkowy, gluten i soję. Może zawierać  śladowe 

ilości: mleka, jaj, orzechów laskowych, migdałów, opakowanie 

próżniowe 160 g±25%)

opakowanie 12

15

Nałęczowianka niegazowana woda 0,5 l, ( woda mineralna 

nienasycona dwutlenikiem węgla, o zawartości kationów: wapnia 

nie mniej niż 110,2mg/l magnezu nie mniej niż 23,1mg/1l, sodu 

11mg/l, potasu 2,8mg/l, anionów: węglowodanów 453,7 mg/l, 

chlorków 9,2mg/l, fluorków 0,3mg/l, krzemionki 21,52 mg/l, 

butelka plastikowa 0,5l)

opakowanie 32



16

Nałęczowianka gazowana woda 0,5 l, ( woda mineralna 

wysokonasycona dwutlenkiem węgla, o zawartości kationów: 

wapnia nie mniej niż 110,2mg/l magnezu nie mniej niż 23,1mg/1l, 

sodu 11mg/l, potasu 2,8mg/l, anionów: węglowodanów 453,7 

mg/l, chlorków 9,2mg/l, fluorków 0,3mg/l, krzemionki 21,52 mg/l, 

butelka plastikowa 0,5l)

opakowanie 32
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