
LP NAZWA TOWARU JM
ILOŚĆ 

(11 m-cy)
CENA JEDN. (zł; brutto) WARTOŚĆ (zł; brutto)

1. Baleron kg 30

2. Biodrówka kg 15

3.
Boczek świeży bez skóry i żeberek - zawartość mięsa 

min. 85%
kg 80

4.
Boczek wędzony bez żeberek - min. 90% mięsa 

wieprzowego
kg 90

5.
Bydgoska kiełbasa wieprzowa - 100g produktu 

uzyskano z min. 106g mięsa wieprzowego. Bez MOM
kg 90

6. Dębicka kg 110

7. Flaki wołowe krojone parzone kg 130

8. Golonko wieprzowe z kością tylne kg 180

9.
Jałowcowa - o zawartości mięsa wieprzowego min. 

85%. Bez MOM
kg 15

10. Karkówka z kością kg 920

11.
Kaszanka w osłonce naturalnej - min. 25% mięsa z 

głów, mięso wieprzowe min. 21%. Bez MOM
kg 170

12.
Kiełbasa biała surowa - kiełbasa wieprzowa o 

zawartości mięsa wieprzowego min. 70%. Bez MOM
kg 110

13. Kości schabowo - karkowe kg 330

14.
Krakowska parzona - min. 84% mięsa wieprzowego bez 

MOM
kg 170

15. Krakowska sucha kg 60

16.
Krotoszyńska - zrobiona ze schabu b/k z okrywą 

tłuszczową około 73%
kg 90

17. Łopatka prasowana kg 70

18. Łopatka z kością kg 25

19. Metka cebulowa - mięso wieprzowe min. 92% bez MOM kg 100

20. Metka łososiowa - mięso wieprzowe min. 62% bez MOM kg 15

21.
Mielonka prasowana - min. 80% mięsa wieprzowego 

bez MOM
kg 90

22.

Mięso gulaszowe wieprzowe - chude mięso z szynki, 

łopatki, karczku i schabu, z niewielką ilością ścięgien, z 

widoczną zawartością tłuszczu na poziomie 10%

kg 460

23.

Mięso gulaszowe wołowe - chude mięso z szynki, 

łopatki, karczku i schabu, z niewielką ilością ścięgien, z 

widoczną zawartością tłuszczu na poziomie 10%

kg 70

24.
Ogonówka parzona - mięso wieprzowe min. 72% 

element górnej zrazowej szynki
kg 90

25. Ozory wieprzowe kg 5

26.
Parówka folia wieprzowo - drobiowa o zawartości mięsa 

min. 85% (w tym mięso z indyka klasa A). Bez MOM
kg 130

Oferuję dostawy mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie                                                                             

w okresie 22.12.2018 - 30.11.2019 w następujących cenach:
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27.

Parówka w osłonce naturalnej cienka - wieprzowo - 

drobiowa o zawartości mięsa min. 69% (w tym mięso z 

indyka klasa A). Bez MOM

kg 110

28.
Parówkowa - wieprzowo - drobiowa o zawartości mięsa 

min. 69% (w tym mięso z indyka klasa A). Bez MOM
kg 280

29. Pasztet firmowy kg 40

30.
Pasztetowa obwędzana - tłuszcz wieprzowy około 31%, 

mięso wieprzowe min. 20%. Bez MOM
kg 90

31.

Pasztetowa ze szczypiorkiem - gotowane mięso 

wieprzowe min. 40%, tłuszcz wieprzowy min. 20%, 

wątroba parzona min. 14%, mięso gotowane z głów 

10%

kg 10

32.
Podwawelska - kiełbasa wieprzowo - drobiowa o 

zawartości mięsa min. 85%. Bez MOM
kg 60

33.
Polędwica sopocka parzona - mięso wieprzowe - schab 

bez kości min. 75%
kg 70

34.
Polędwica wędzona surowa - min. 93% mięsa 

wieprzowego, bez MOM
kg 30

35. Polędwica z indyka - mięso drobiowe 49%, bez MOM kg 30

36. Polska kg 70

37. Rawska kg 110

38. Rolada drobiowa kg 10

39. Rostbef wołowy b/k kg 50

40. Salami bumerang kg 15

41.

Salceson biały - mięso z głów około 35%, serca około 

12%, ozory 8%, mięso wieprzowe min. 13%, tłuszcz 

wieprzowy około 5%. Bez MOM

kg 25

42. Salceson ozorowy kg 140

43.
Schab bez kości i warkocza - brak lub nieznaczny 

przerost tłuszczowy
kg 20

44. Schab z kością kg 170

45. Słonina świeża bez skóry kg 70

46. Słonina wędzona kg 5

47. Smalec kostka kg 70

48. Smalec baton kg 110

49.
Szynkowa - min. 75% mięsa wieprzowego z 

połączonych kawałków mięsa, bez MOM
kg 60

50.
Szynka biała - mięso wieprzowe 70% z połączonych 

kawałków mięsa, bez MOM
kg 20

51.
Szynka delikatesowa - mięso drobiowe 49%, woda 

dodana 34%, tkanka łączna wieprzowa 5%, bez MOM
kg 20

52.
Szynka gotowana - min. 77% szynki wieprzowej, z 

mięśnia szynki, bez MOM
kg 60

53.
Szynka konserwowa - min. 70% mięsa wieprzowego, 

bez MOM
kg 20

54.
Szynka królewiecka - min. 82% mięsa wieprzowego, 

bez MOM
kg 10

55. Szynka z indyka - mięso drobiowe min. 49%, bez MOM kg 20

56. Szynka kulka (myszka) kg 15

57. Szynka z pieca kg 20
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58. Szynka w galarecie kg 25

59. Szynkówka kg 70

60.
Śląska - kiełbasa wieprzowo - drobiowa o zawartości 

mięsa min. 85%, bez MOM
kg 70

61.
Śląska delikatesowa - kiełbasa wieprzowo - drobiowa o 

zawartości mięsa min. 85%. Bez MOM
kg 30

62.
Tatrzańska - o zawartości mięsa wieprzowego min. 

85%, bez MOM
kg 20

63.
Toruńska - kiełbasa wieprzowo - drobiowa o zawartości 

mięsa min. 85%, bez MOM
kg 10

64. Wołowina b/k ekstra kg 50

65.
Zwyczajna - kiełbasa wieprzowo - drobiowa o 

zawartości mięsa min. 72%, bez MOM
kg 70

66.
Żeberka wieprzowe - paski (przerost tłuszczowy od 

niskiego do średniego)
kg 140

RAZEM WARTOŚĆ:


