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lp.
wyszczególnienie 

asortymentu
j.m.

% VAT

Wykonawcy

przewidywana ilość 

w 2021 roku

% upustu

dla ZADANIA Nr 3 

1. Marchew konsumpcyjna kg 14 200

2. Bakłażany kg 680

3. Brokuł szt. 2 200

4. Buraki ćwikłowe kg 2 000

5. Cebula biała kg 1 050

6. Cebula czerwona kg 260

7. Cukinia kg 450

8. Czosnek krajowy szt. 1 040

9. Dynia kg 2 200

10. Fasolka szparagowa kg 150

11. Kalafior szt. 560

12. Kapusta czerwona kg 260

13. Kapusta pekińska kg 9 900

14. Kapusta włoska szt. 55

15. Ogórki kg 4 600

16. Papryka czerwona kg 530

17. Papryka zielona kg 3 700

18. Pietruszka kg 1 300

19. Pomidory kg 3 700

20. Por kg 2 350

21. Sałata lodowa szt. 3 400

22. Sałata masłowa szt. 1 900

23. Seler - korzeń kg 1 350

24. Seler naciowy szt. 4 160

25. Kręgi słonecznika szt. 150

26. Ziemniaki kg 1 850

% upustu należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i przenieść do Formularza ofertowego

% upustu - oznacza oferowany przez Wykonawcę stały % upustu, o który każdorazowo zostanie pomniejszona 

cena brutto danego asortymentu w stosunku do przeciętnej ceny brutto publikowanej w dniu dostawy na 

Warszawskim Rolno - Spożywczym Rynku Hurtowym BRONISZE S.A i będzie obowiązywał przez cały okres 

realizacji umowy. W przypadku braku notowań na ww. rynku hurtowym w dniu dostawy któregokolwiek z 

artykułów, cena giełdowa ustalana będzie dla danego asortymentu na podstawie ostatniego dostępnego 

notowania.

W przypadku złożenia oferty przez rolnika ryczałtowego zwolnionego z podatku od towarów i usług na 

podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, Wykonawca w kolumnie "%VAT 

Wykonawcy" wpisuje 7% stawkę podatku. Zamawiający jako czynny płatnik podatku VAT nabywający produkty 

rolne od rolnika ryczałtowego, zgodnie z art. 116 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz.U. z 2020 poz. 106 ze zm.), wystawia fakturę VAT RR.

 Załącznik Nr 3.3. do SIWZ
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podpisy i pieczątki osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli Wykonawcy
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