
L.p Nazwa towaru

Jednost

ka 

miary

ilość

Wartość 

jednostkowa 

brutto

Wartość brutto       

( kol 4x kol 5)

Oferowany produkt      

( opis, nazwa 

producenta)

1 2 3 4 5 6 7

1

boczek wieprzowy wędzony parzony, (zaw 

mięsa nie mniej niż 82%), bez kości kg 50

2

filet drobiowy z piersi kurczaka bez kości, 

świeży, nie mrożony (wagowo 500 g / szt) kg 300

3

karkówka wp b/k (sztuka miesa uzyskana ze 

sztuk młodych, schłodzona, nie mrożona, 

wagowo 2,20-2,50kg ) kg 250

4

kiełbasa typu śląska wp, cienka, średnio 

rozdrobniona, wędzona, parzona,(zaw mięsa 

wieprzowego nie mniej niż 68%), 

konsystencja ścisła kg 120

5

łopatka wp bez kości, mięso świeże, 

odtłuszczone, pozbawione ścięgien, 

schłodzone, nie mrożone kg 550

6

parówki wieprzowe, (zaw. mięsa  od 69% do 

91 %) kg 60

7

pasztet drob-wp, drobnorozdrobniony, (zaw 

mięsa drob 45%, mięsa wp 18%) kg 50

8

polędwica-schab  wieprzowa  parzona i 

wędzona, (zaw mięsa wp minimum 63%- 92%) kg 150

9

schab wp surowy bez kości cienki, świeży, 

uzyskany ze sztuk młodych, schłodzony, nie 

mrożony kg 200

10 Słonina wp bez skóry, świeża, nie mrożona kg 40
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11

szynka wp parzona, wędzona nie mrożona bez 

tłuszczu  , ( zawartość miesa 75%-92%) 

Struktura i konsystencja ścisła, soczysta i 

krucha kg 40

12

szynka drobiowa parzona nie wędzona,( zaw 

mięsa min 70%-95%). Struktura i konsystencja 

ścisła, soczysta i krucha kg 150

13

szynka wieprzowa surowa,świeża, bez kości, 

bez skóry, pozbawiona ścięgien, schłodzona, 

nie mrożona kg 250

14

hamburger drobiowy z indyka (ala kotlet, 

zaw. Mięsa min 70%) op 4 szt op 75

15

ćwiartka drobiowa- udko całe czyli udziec i 

poudzie , świeże, nie mrożone,  (sztuka 

wagowo  0,4-0,6 kg) kg 850

16 wątroba drobiowa, świeża, nie mrożona kg 150

17 golonka wp.tylna, świeża, nie mrożona kg 15

18

porcja rosołowa drobiowa , świeża, nie 

mrożona kg 1400

Razem
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podpis Wykonawcy


