
LP NAZWA TOWARU JM
ILOŚĆ 

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

1. Flaki wołowe parzone kg 60

2.
Boczek świeży bez kości, skóry i żeberek, 

zawartość mięsa min. 85%
kg 48

3.
Boczek parzony, zawartość mięsa wieprzowego 

min. 90%
kg 10

4. Karkówka świeża bez kości kg 150

5.
Żeberka wieprzowe ekstra paski (przerost 

tłuszczowy od niskiego do średniego)
kg 100

6.
Schab wieprzowy bez kości i warkocza - brak lub 

nieznaczny przerost tłuszczowy
kg 100

7.

Mięso gulaszowe wieprzowe - chude mięso z 

szynki, łopatki, karczku i schabu, z niewielką ilością 

ścięgien, z widoczną zawartością tłuszczu na 

poziomie 10%

kg 200

8. Farsz klopsowy kg 60

9. Łopatka wieprzowa bez kości kg 100

10. Słonina świeża bez skóry kg 15

11. Smalec wieprzowy kostka 200 g kg 3

12. Kości wieprzowe wędzone kg 8

13. Szynka wieprzowa bez kości myszka kg 25

14.
Szynka gotowana min. 78% szynki wieprzowej -                

z mięśnia szynki bez MOM
kg 100

15.
Parówkowa - o zawartości mięsa min. 69% bez 

MOM
kg 120

16.
Parówki cienkie w folii - o zawartości mięsa min. 

85% bez MOM
kg 80

17. Kiełbasa słoikowa kg 100

18.

Pasztetowa luksusowa - zawartość tłuszczu 

wieprzowego ok. 31%, mięsa wieprzowego min. 

20% bez MOM

kg 36

19. Salceson czarny kg 50

20.

Salceson biały - mięso z głów ok. 35%, serca ok. 

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

wieprzowy ok. 5%, bez MOM

kg 30

21.
Kaszanka w jelicie naturalnym - min. 25% mięsa z 

głów, min. 21% mięsa wieprzowego, bez MOM
kg 80

22. Mortadela kg 40

23.
Metka łososiowa - mięso wieprzowe min. 62%, bez 

MOM
kg 25

24.
Metka cebulowa - mięso wieprzowe min. 92%, bez 

MOM
kg 50

25.
Metka wiejska - mięso wieprzowe min. 62%, bez 

MOM
kg 25
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FORMULARZ OFERTOWY

Oferuję dostawy mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych 

dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży w okresie 15.05.2019 - 14.05.2020 w następujących cenach:



LP NAZWA TOWARU JM
ILOŚĆ 

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

26.

Kiełbasa biała parzona - kiełbasa wieprzowa o 

zawartości mięsa wieprzowego min. 70%, bez 

MOM

kg 42

27. Mielonka królewska kg 72

28. Polędwica z warzywami kg 72

29.
Kiełbasa zwyczajna - zawartość mięsa min. 72%, 

bez MOM
kg 30

30.
Kiełbasa śląska - zawartość mięsa min. 85% bez 

MOM
kg 120

31.
Kiełbasa toruńska - zawartość mięsa min. 85% bez 

MOM
kg 50

32.
Szynka konserwowa - zawartość mięsa 

wieprzowego min. 70%, bez MOM
kg 60

33.
Polędwica sopocka - mięso wieprzowe, schab bez 

kości min. 70% bez MOM
kg 60

34. Kiełbasa wiejska pieczona kg 40

35.
Kiełbasa szynkowa min. 75% mięsa wieprzowego z 

połączonych kawałków mięsa bez MOM
kg 96

36.
Kiełbasa podwawelska - kiełbasa wieprzowo - 

drobiowa o zawartości mięsa min. 85% bez MOM
kg 50

37. Szynkówka - mięso bez MOM kg 50

38. Baleron gotowany - mięso bez MOM kg 120

39.

Ogonówka parzona - mięso wieprzowe o 

zawartości min. 75% mięsa, element z górnej 

zrazowej szynki, bez MOM

kg 160

40.
Kiełbasa tatrzańska podsuszana o zawartości 

mięsa wieprzowego min. 85% bez MOM
kg 60

41. Szynka wiejska - mięso bez MOM kg 60

42. Szynka biała - mięso bez MOM kg 20

43.
Pęto wieprzowe (rogal szynkowy) - zawartość 

mięsa wieprzowego min. 85%, bez MOM
kg 100

44.
Polędwica miodowa - zawartość mięsa 

wieprzowego min. 85%, bez MOM
kg 60

45.
Szynka z piersi indyka - mięso drobiowe min. 49%, 

bez MOM
kg 80

46. Kiełbasa jałowcowa kg 20

47.
Kiełbasa żywiecka - o zawartości mięsa 

wieprzowego min. 85%, bez MOM
kg 50

48. Kurczak świeży gatunek I kg 70

49. Polędwica drobiowa świeża kg 20

50. Udziec drobiowy świeży kg 300

51. Porcja rosołowa świeża kg 700

52. Filet z indyka świeży kg 20

53. Filet z kurczaka świeży kg 96

54. Żołądki drobiowe świeże kg 110

55. Noga z kurczaka świeża gatunek I kg 20

56. Wątroba drobiowa świeża kg 70

57. Pasztet zapiekany drobiowy kg 30
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58. Pieczeń wieprzowa kg 15

59. Kiełbasa grillowa szt. 30

RAZEM WARTOŚĆ:


