
 Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w 2020 roku

Lp. Nazwa
Jednostka 

miary
Ilość

 cena 

jednostkowa 

brutto 

 wartość brutto  (kol. 

4 x kol. 5) 

oferowany produkt/ 

nazwa/ producent 

1 2 3 4 5 6 7

1 Boczek surowy ze skórą kg 110

2 Schab b/kości kg 270

3 Wołowina II Kg 70

4 Mięso wp II kg 980

5 Słonina bez skóry kg 140

6 Karkówka b/k Kg 220

7
Boczek wędzony, parzony  produkt o zawartości mięsa wieprzowego nie 

mniej niż 80%
kg 11

8 Żeberka wp - paski, kl 1 kg 103

9 Żoładki drobiowe kg 130

10 Filet z kurcząt kg 85

11 Skrzydełka z kurcząt * kg* 300

12

Pasztet ze śliwką produkt podrobowy, wieprzowo- drobiowy, pieczony, 

mięso oddzielone mechanicznie z kurczaka, mięso wieprzowe nie mniej niż 

18%, wątroba wieprzowa

kg 15

13 Mięso udowe z indyka kg 380

14 Noga z kurcząt * kg* 80

15 Ćwiartka z kurcząt * kg* 750

16 Wątróbka drobiowa kg 230

17

Parówkowa typu gruba * produkt wieprzowo- drobiowy, wędzony i parzony, 

mięso wieprzowe nie mniej niż 55% , mięso oddzielone mechanicznie z  

kurczaka,skórki wieprzowe itp..

kg* 950

załącznik do opisu przedmiotu zamówienia 

Część 4: Produkty zwierzęce, świeże mięso i wędliny 



18

kiełbasa - Szynkówka wpieprzowa : produkt o zawartości mięsa 

wieprzowego nie mniej niż 70%, grubo rozdrobniona, parzona, konsystencja 

ścisła

kg 330

19

Kiełbasa cienka typu zwyczajna - produkt wieprzowo- wołowy lub 

wieprzowy, średnio rozdrobniony, wędzony, parzony, mięso wieprzowe nie 

mniej niż 61%
kg 126

21
Kiełbasa śląska * - produkt wieprzowo- wołowy lub wieprzowy, średnio 

rozdrobniony, wędzony, parzony, mięso wieprzowe nie mniej niż 68%
kg* 430

22 Baleron gotowany mięso wieprzowe z karkówki minimum 76%, kg 305

23
Kiełbasa Krakowska parzona mięso wieprzowe 65%, woda, mięso 

oddzielone mechanicznie wieprzowe, sól, mięso wołowe 7,5%, 
kg 300

24

Kaszanka* - produkt podrobowy, w flaku naturalnym cienkim,wieprzowo - 

wołowy , parzony, podroby wieprzowe nie mniej niż 33%, wątroba, płuca i 

kasza gryczana nie mniej niż 28%, skórki wieprzowe ok.10%

kg* 159

25
Kiełbasa biała surowa *- produkt średnio rozdrobniony wieprzowy , mięso 

wieprzowe nie mniej niż 75%
kg* 147

26 Kiełbasa  Żywiecka pieczona mięso wieprzowe minimum 70% kg 380

27
Baleron z indyka(Produkt grubo rozdrobniony w osłonce niejadalnej o 

zawartości mięsa nie mniej niż 56%)
kg 130

28

Pasztet - produkt podrobowy, wieprzowo- drobiowy, pieczony, mięso 

oddzielone mechanicznie z kurczaka, mięso wieprzowe nie mniej niż 18%, 

wątroba wieprzowa

kg 540

29
Pasztetowa drobiowa z dodatkiem wieprzowiny,minimum mięsa drobiowego 

41% (wyrób w osłonce sztucznej, o konstystencji do smarowna)
kg 473

30 Polędwica sopocka- mieso wieprzowe minimum 80% kg 380

31
Rolada drobiowa (produkt średnio rozdrobniony,parzony, drobiowy o 

zawartości mięsa nie mniej niż 48%)
kg 163

32

Salceson typu szlachetny  - produkt podrobowy, parzony w osłonce 

niejadalnej,  maski i mięso z głów wieprzowych nie mniej niż 75%, skórki 

wieprzowe ok. 10 %, konsystencja soczysta, nierozpadająca się

kg 240



33
Parówki/serdelki drobiowe - cienki/długie  (zawartośc mięsa nie mniej niż 

58%) mięso oddzielone mechanicznie z  kurczaka,skórki wieprzowe
kg* 239

34
Schab parzony(produkt wieprzowy nie wędzony o zawartości mięsa nie 

mniej niż 65%)
kg 66

35
Schab wędzony(produkt wieprzowy wędzony parzony, o zawartości mięsa 

nie mniej niż 65%)
kg 178

36
Szynka konserwowa, produkt wieprzowy, parzony połączony z kawałków 

mięsa: mieso z szynki nie mnie jak 36%
kg 320

37
Polędwica miodowa . wędlina drobiowa, grubo rozdrobniona,parzona, 

zawartość mięsa nie mniej niż 48%) 
kg 121

38
Kiełbasa golonkowa(kiełbasa gruba, grubo rozdrobnona,drobiowa o 

zawarości mięsa nie mniej niż 53%)
kg 200

39

Polędwica z majerankiem lub inna polędwica z dodatkami np.. warzywami 

(wyrób drobiowy z dodatkiem wieprzowiny, parzony, zawartość mięsa nie 

mniej niż 40%)

kg 180

40
Szynka gotowana: produkt parzony, wędzony z kawałków mięsa, mięso z 

szynki minimum 68%
kg 13

41
Szynka wędzona(produkt wieprzowy, wędzony parzony o zawartości mięsa 

nie mniej niż 65%)
kg 380

42 Szynka wiejska(produkt wieprzowy,wędzony) kg 14

43
Szynka drobiowa (wyrób produkowany z grubo rozdrobnionego mięsa z 

piersi indyka -parzony w formie batonu, skład mięsa nie mniej niż 50%) 
kg 80

44
Polędwica sopocka drobiowa (wędlina drobiowa-wieprzowa wędzona, 

parzona o zawartości mięsa nie mniej niż 40%) 
kg 30

45
Mortadela mięso oddzielone mechanicznie z kurczaka z kurczaka 19%, 

mięso wieprzowe 9%, skórki wieprzowe, mięso z kurczaka 6%,
kg 78

46
 Mielonka konserwowa/turystyczna (produkt wieprzowy, rozdrobniony o 

zawartości mięsa nie mniej niż 39%) 
kg 220

Xrazem



…………………………………………………

Miejsce, Data: Popdpis Wykonawcy

*) w przypadku produktów niepodzielnych typu: skrzydełka z kurcząt, ćwiartka z kurczaka, noga z kurczaka, kaszanka, parówkowa, biała kiełbasa, 

kiełbasa śląska, parówki, serdelki, itp… Wykonawca zobowiązany jest dokonać przeliczenia złożonego zamówienia na ilość sztuk wskazanych przez 

Zamawiającego, w wadze nie mniejszej niż podana w trakcie składania zamówienia. Niegodność dostawy z wymogiem zamówienia skutkować będzie nie 

przyjęciem dostawy do magazyny i żądaniem wymiany asortymentu.

………………………………………………….


