
 

                                      Załącznik nr 3 do SIWZ   
                                                                         
 
Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-5/12 
                                        FORMULARZ CENOWY 
 
Ja niŜej podpisany(a),......................................................................................... działając w imieniu i na rzecz firmy ........................................................................ 
 
..............................................................................……………………………......................................................................................................................................................................... 
 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę  pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło śukowa  
 (woj. pomorskie) - Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie  Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-5/12 w imieniu 
reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, Ŝe oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniŜszymi cenami: 
 

Lp. Nazwa rodzaj paszy Rodzaj oferowanej paszy Jedn. 
miary 

Cena 
jedn. 
netto 

Ilość Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Kwota 
VAT 

Wartość 
brutto  

1 2  kg/tony 3 4 5 6 7 8 

 Pasza narybkowa         
1. Pasza sztuczna zamiennik 

artemii 
 kg  25     

2. Rozmiar 0,2-0,4mm (pasza dla 
wylęgu siei i lipienia) skład 
białko-50-65%, tłuszcz-8-15%                         

 kg  100     

3. Rozmiar 0,4-0,8mm (pasza dla 
wylęgu ryb łososiowatych) skład 
białko-45-65%, tłuszcz-8-20%                           

 kg  800     

4. Rozmiar 0,8-1,2mm (pasza dla 
wylęgu ryb łososiowatych) skład 
białko-45-65%, tłuszcz-12-20%                            

 kg  1 200     

5. Rozmiar 1,3-2,0mm (pasza dla 
wylęgu ryb łososiowatych) skład 
białko-45-65%, tłuszcz-12-22%               

 kg  2 000     

 Pasza tuczowa         
5. Rozmiar 2,5-3,0mm (pasza dla 

narybku ryb łososiowatych) 
skład białko-42-48%, tłuszcz-20-
26%              

 tony  4     

 
 
 

 
 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 



 

6. Rozmiar 2,5-3,0mm (pasza dla 
siei, lipienia) skład białko-42-
48%, tłuszcz-12-18%              

 tony  1     

7. Rozmiar 3,5-4,5 mm (pasza dla 
narybku ryb łososiowatych) 
skład białko-42-48%, tłuszcz-20-
26%                              

 tony  6     

8. Rozmiar 5,0-6,0mm (pasza dla 
narybku ryb łososiowatych) 
skład białko-42-48%, tłuszcz-22-
28%                             

 tony  1     

 Rozmiar 5,0-6,0mm (pasza dla 
jesiotra) skład białko-42-48%, 
tłuszcz-12-18%              

 tony  1     

8. Roz. 5,0-6,5mm (pasza dla ryby 
handlowej) skład biał.-42-48%, 
tł.-22-30%, pigment 50-80 ppm                    

 tony  3     

9. Roz. 7,0-9,5mm (pasza dla 
tarlaków) skład biał.-44-55%, tł.-
14-24%, pigment 25-50 ppm                                  

 tony  2     

  
RAZEM ZŁ 

        

 
 

Wartość Ogółem naleŜy przenieść do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Razem: wartość brutto ……………........………………….…………w PLN 

słownie: (……………………………………………………………………..……………………………………………..………………………….....………………….………..) 

 
 
 
 
 
 
_________________________ data ________________                                                                                                                 __________________________________________________________ 

                Miejscowość                                                                                                                          ( podpis czytelny lub nieczytelny z pieczęcią imienną osoby 
                                                                                           lub osób upowaŜnionych   do podpisu w imieniu Wykonawcy) 


