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Znak sprawy ZP/19/AG/09                                                                  
Załącznik nr 1Ado siwz 

 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na dostawę mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie. 
 
 

Lp. Nazwa towaru j.m. ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość brutto 

1 mięso gulaszowe drobiowe kl. I kg 500   

2 kurczaki całe kg 900   

3 korpusy z kurcząt (porcje rosołowe) kg 1600   

4 ćwiartka z kurczaka wędzona kg 200   

5 wątroba drobiowa kg 500   

6 żołądki drobiowe kg 300   

7 filet z piersi indyka kg 200   

8 filet z kurczaka kg 1100   

9 karkówka bez kości kg 700   

10 szynka bez kości kg 600   

11 schab bez kości kg 570   

12 golonka wieprzowa kg 300   

13 nogi wieprzowe kg 150   

14 łopatka wieprzowa bez kości kg 4000   

15 żeberka wieprzowe kg 400   

16 wołowina extra kg 500   

17 ozory wieprzowe kg 200   

18 boczek wędzony kg 430   

19 boczek świeży bez żeber kg 250   

20 słonina świeża kg 600   

21 flaki wołowe krojone – parzone kg 500   

22 ćwiartka z kurczaka kg 4000   

23 kiełbasa żywiecka sucha lub 

równoważna 

kg 750   

24 

 

kiełbasa krakowska parzona lub   

równoważna 

kg 750   

25 kiełbasa śląska lub równoważna kg 1000   

26 parówki drobiowe kg 500   

27 parówki wieprzowe kg 500   
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28 szynkowa parzona kg 550   

29 kiełbasa biała parzona kg 900   

30 baleron drobiowy z indyka kg 350   

31 salceson drobiowy kg 350   

32 kaszanka luksusowa kg 900   

33 pasztetowa luksusowa kg 450   

34 metka łososiowa kg 100   

35 mielonka wieprzowa kg 450   

36 szynkowa wieprzowa kg 500   

37 polędwica drobiowa kg 260   

38 pasztet mięsny kg 300   

39 

 

kiełbasa toruńska wieprzowa lub      

równoważna 

kg 700   

40 szynka gotowana kg 500   

41 szynkówka wieprzowa kg 450   

42 mielonka turystyczna lub równoważna kg 250   

43 baleron wieprzowy gotowany kg 450   

44 ogonówka parzona kg 500   

45 polędwica sopocka lub równoważna kg 300   

46 metka cebulowa kg 100   

47 kiełbasa zwyczajna lub równoważna kg 330   

48 szynka konserwowa kg 760   

49 baton szynkowy drobiowy kg 500   

508 szynka tostowa kg 260   

 

                                                                                       RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO 

 

  
 
 
 
 
 
..............................., dn. ..............................   ...................................................................................... 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 
wykonawcy) 
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