
PIĘCZĘĆ DOSTAWCY ………………………………..                                              Załącznik nr 1B do umowy  

                                                         FORMULARZ CENOWY     Mięso i wędliny  

Dostawa będzie realizowana do miejsc:  Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta ul. Krucza 17  
w Szczecinie w godzinach od godz. 07:00 do godz. 07:15 dnia następnego po dniu, w którym Zamawiający 
złoży zamówienie. Zamawiający może zmienić lub wycofać zamówienie nie później niż w dniu 
poprzedzającym termin dostawy do godz. 11:00. 
 

 
LP. 

 
Nazwa towaru 

 
J.m. 

 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

 
Wartość  brutto 

1 2 3 4 5 6 
1.  mięso gulaszowe drobiowe kl. I kg 250   
2.  kurczaki całe świeże kg 800   
3.  ćwiartka z kurczaka  kg 3500   
4.  korpusy z kurcząt (porcje rosołowe) kg 2300   
5.  kurczak wędzony cały kg 100   
6.  wątroba drobiowa kg 300   
7.  żołądki drobiowe kg 350   
8.  filet z kurczaka kg 2800   
9.  karkówka bez kości kg 200   
10.  Wołowina zrazowa Pn-88-A088003, 

mięso extra kl. I bez kości uzyskane 
z części ćwierćtuszy tylniej z części 
wewnętrznej udźca po ściągnięciu 
tłuszczu i błon ścięgnistych mięśni 

kg 200   

11.  szynka bez kości kg 750   
12.  schab bez kości kg 300   
13.  golonka wieprzowa kg 20   
14.  nogi wieprzowe kg 10   
15.  łopatka wieprzowa bez kości kg 3600   
16.  żeberka wieprzowe  paski kg 300   
17.  boczek wędzony kg 250   
18.  boczek świeży bez żeber kg 100   
19.  słonina świeża kg 70   
20.  flaki wołowe krojone – parzone kg 500   
21.  kiełbasa żywiecka   

skład: mięso wieprzowe min. 60% kg 140   

22.  kiełbasa krakowska parzona   
skład: mięso wieprzowe min. 60% kg 650   

23.  kiełbasa biała parzona kg 500   
24.  kiełbasa zwyczajna kg 200   
25.  parówki drobiowe kg 600   
26.  szynkowa parzona kg 600   
27.  baleron drobiowy  

z indyka kg 350   

28.  kaszanka luksusowa kg 200   
29.  pasztetowa luksusowa kg 100   
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..............................., dn. ...............................        ..................................................................... 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w 
przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców) 

 

30.  mielonka wieprzowa kg 200   
31.  szynka złota kg 200   
32.  polędwica drobiowa kg 400   
33.  pasztet mięsny kg 100   
34.  szynka gotowana kg 750   
35.  szynkówka wieprzowa kg 200   
36.  baleron wieprzowy gotowany kg 300   
37.  ogonówka parzona kg 250   
38.  polędwica sopocka  kg 860   
39.  metka łososiowa  

skład: mięso wieprzowe min. 60% kg 120   

40.  szynka konserwowa kg 250   
41.  kiełbasa tatrzańska lub równoważna kg 30   
42.  szynka drobiowa kg 150   
43.  kiełbasa piwna lub równoważna 

skład: mięso wieprzowe min. 55% kg 70   

44.  mortadela 
skład: mięso wieprzowe min 50%,  
mięso drobiowe min 10% 

kg 100   

45.  salceson podrobowy kg 110   
46.  szynka biała z kurczaka kg  200   
47.  przysmak domowy (w galarecie) kg 200   
48.  kiełbasa biała surowa kg 100   
49.  kiełbasa śląska drobiowa kg 250   
50.  filet z indyka kg 120   
51.  szynka dębowa wieprzowa kg 25   

Razem wartość brutto:  


