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ZS.KI.334.1.2019.KW                                                                                                                                                                                                                  Załącznik nr 2 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Przedmiot zamówienia: „Sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego i drobiowego oraz wędlin wieprzowych i drobiowych” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Lp. 

Nazwa przedmiotu zamówienia 

 

   Jedn. Szacunkowa Rodzaj oferowanego Cena Wartość % VAT Wartość Cena Wartość 

    miary wielkość przedmiotu zamówienia jedn. netto  VAT jedn. brutto  

    zamówienia z określeniem składu wędlin netto pozycji (5%)  brutto 

pozycji 

ogółem 

    w okresie (określić, opisać rodzaj mięsa   ogółem        

    12 miesięcy oraz skład wędlin (zł) (zł) (zł) (zł) (zł) (zł) 

      odpowiednio do wymogów           

      Zamawiającego           

       (wpisać zgodne lub opisać)           

  SPOSÓB OBLICZANIA         (4x6) (6x 5%) (4x8) (6+8) (4x10) 

1 filet z kurczaka świeży kg 800,00         

2 udko drobiowe z kurczaka kg 60,00         

3 udziec z kurczaka świeży kg 250,00         

4 

szynka wieprzowa surowa bez kości                

i skóry kg 150,00         

5 

łopatka wieprzowa świeża bez kości                  

i skóry kg 500,00         

6 schab wieprzowy bez kości kg 700,00         
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7 karkówka świeża bez kości kg 100,00         

8 żołądki drobiowe z kurczaka kg 20,00         

9 golonka wieprzowa peklowana kg 20,00         

10 boczek wędzony kg 50,00         

11 kabanosy wieprzowe kg 20,00         

12 krakowska parzona kg 40,00         

13 krakowska sucha kg 60,00         

14 mielonka wieprzowa kg 10,00         

15 myśliwska kg 20,00         

16 ogonówka kg 40,00         

17 pasztet wieprzowy zapiekany kg 40,00         

18 pieczeń rzymska kg 40,00         

19 pieczeń z łopatki kg 30,00         

20 polędwica drobiowa kg 60,00         
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21 polędwica łososiowa kg 15,00         

22 polędwica sopocka kg 150,00         

23 polędwiczki wieprzowe wędzone kg 20,00         

24 salami kg 10,00         

25 schab pieczony kg 50,00         

26 schab swojski kg 50,00         

27 schab z majerankiem kg 50,00         

28 szynka drobiowa kg 30,00         

29 szynka gotowana kg 100,00         

30 szynka konserwowa kg 80,00         

31 szynka mielona kg 20,00         

32 szynka pieczona kg 100,00         

33 szynka wędzona kg 50,00         

34 szynka z piersi indyka kg 20,00         
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35 szynkowa wieprzowa kg 70,00         

36 śląska kg 80,00         

37 wędzonka krotoszyńska kg 20,00         

38 zwyczajna kg 80,00         

39 żywiecka kg 50,00         

      

Wartość netto 

zamówienia 

ogółem: 

 

.......................  

Wartość 

podatku VAT 

zamówienia 

ogółem: 

 

.....................  

Wartość 

brutto 

zamówienia 

ogółem: 

 

.................... 

Uwaga:  1)Wszystkie pola w formularzu asortymentowo-cenowym muszą być wypełnione. 

                 2) Wyliczenia należy dokonać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych. 

 

Słownie wartość brutto zamówieniom ogółem:……………………………………………………………..............................................................................................  

 

 

…………………………                                                                                                                                                                             ……………………………………………. 

           Data                                                                                                                                                                                                          (podpis osoby/osób uprawnionych 

                                                                                                                                                                                                                              do reprezentowania Wykonawcy) 


