
Postępowanie 11/MS/PP/2022 Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Działu Żywienia Bogatynia

Załącznik nr 1.1. do Formularza Ofertowego- CZĘŚĆ A MIĘSO

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i szacunkowe ilości asortymentu (arkusz wyceny)

Lp. Nazwa asortymentu Opis

Nazwa 

własna 

produktu

oferowanego

Jednostka

miary

Szacunkowa

ilość w kg

w skali

24 m-cy

Cena jedn.

netto [zł]    

za kg

Wartość netto[zł]       

(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

1. Karczek b/k świeży, z bieżącej produkcji, nierozmrażany, odtłuszczony nie dotyczy kg  2300    -00 zł 

2. Łopatka b/k świeża, z bieżącej produkcji, nierozmrażana, bez skóry nie dotyczy kg 44000 -00 zł 

3. Schab b/k świeży, z bieżącej produkcji, nierozmrażany, nie dotyczy kg 6600 -00 zł 

4. Żeberka wieprzowe paski świeże, z bieżącej produkcji, nierozmrażane, nie dotyczy kg 1500 -00 zł 

5. Poliki wieprzowe świeże lub mrożone, z bieżącej produkcji,  nie dotyczy kg 400 -00 zł 

6. Polędwiczki wieprzowe świeże, z bieżącej produkcji, nie dotyczy kg 200 -00 zł 

7. Golonka surowa peklowana
świeża, z bieżącej produkcji, nierozmrażana, odtłuszczona w 

siatce, peklowana w peklosoli, bez kości
nie dotyczy kg 500 -00 zł 

8.

Golonka przednia

wieprzowa z/k surowa

świeża, z bieżącej produkcji, nierozmrażana, waga pojedynczej 

golonki od 0,6 kg do 0,7 kg
nie dotyczy kg 2500

-00 zł 

9.

Golonka tylna surowa z kością 

peklowana

świeża, z bieżącej produkcji, nierozmrażana, waga pojedynczej 

golonki od 0,9 kg do 1,1 kg
nie dotyczy kg 1000

-00 zł 

10. Nogi wieprzowe świeże, z bieżącej produkcji, nierozmrażane, nie dotyczy kg 700 -00 zł 

11. Słonina świeża, z bieżącej produkcji, nierozmrażana, bez skóry nie dotyczy kg 2800 -00 zł 

12.

Boczek surowy

bez skóry, bez żeber
świeży, z bieżącej produkcji, nierozmrażany, bez skóry nie dotyczy kg 1000

-00 zł 

13. Płuca wp świeże lub mrożone z bieżącej produkcji, nie dotyczy kg 700 -00 zł 

14. Wątróbka wp świeża, z bieżącej produkcji, nierozmrażany, nie dotyczy kg 1100 -00 zł 

15. Serca wp świeże, z bieżącej produkcji, nierozmrażane, nie dotyczy kg 1000 -00 zł 

16. Ozory wp świeże, z bieżącej produkcji, nierozmrażane, nie dotyczy kg 400 -00 zł 

-00 zł 

1. Wołowina b/k ekstra świeża, z bieżącej produkcji, nierozmrażona, nie dotyczy kg 250 -00 zł 

2. Flaki wołowe
świeże, z bieżącej produkcji, nierozmrażane, oczyszczone krojone 

gotowane
nie dotyczy kg 6000 -00 zł 

3. Mostek wołowy świeży, z bieżącej produkcji, nierozmrażany, nie dotyczy kg 400 -00 zł 

Mieso wieprzowe

RAZEM

Mięso wołowe



4. Ozory wołowe świeże, z bieżącej produkcji, nierozmrażone, nie dotyczy kg 300 -00 zł 

-00 zł 

1.

Filet drobiowy

filet pojedynczy, mięso pozbawione skóry, kości, ścięgien, 

niemrożone, wolne od substancji obcych, zabrudzeń lub krwi, 

dopuszcza się niewielkie rozerwania i nacięcia pozostałe podczas 

oddzielania się skóry i kości

nie dotyczy kg 14000

-00 zł 

2.

Filet z indyka

mięso pozbawione skóry, kości, ścięgien, niemrożone, wolne od 

substancji obcych, zabrudzeń lub krwi, dopuszcza się niewielkie 

rozerwania i nacięcia pozostałe podczas oddzielania się skóry i 

kości

nie dotyczy kg 400

-00 zł 

3.

Filet z kaczki

mięso pozbawione skóry, kości, ścięgien, niemrożone, wolne od 

substancji obcych, zabrudzeń lub krwi, dopuszcza się niewielkie 

rozerwania i nacięcia pozostałe podczas oddzielania się skóry i 

kości

nie dotyczy kg 100

-00 zł 

4.
Kurczak

cała tusza, mięso o niskiej zawartości wody, świeże, niemrożone, 

barwa i zapach charakterystyczny dla mięsa drobiowego, dobrze 

oczyszczone

nie dotyczy kg 10000
-00 zł 

5.
Kurczak rożnowy

cała tusza, mięso o niskiej zawartości wody, świeże, niemrożone, 

barwa i zapach charakterystyczny dla mięsa drobiowego, dobrze 

oczyszczone ( masa do 1,4 kg)

nie dotyczy kg 3400
-00 zł 

6.
Noga z kurczaka

mięso o niskiej zawartości wody, świeże, niemrożone, o 

prawidłowej barwie i zapachu, dobrze oczyszczone z upierzenia, 

waga pojedynczego udka od 0,3 kg do 0,4 kg

nie dotyczy kg 20200
-00 zł 

7.
Skrzydełka

skóra pozbawiona upierzenia, barwy jasnoróżowej o 

charakterystycznym zapachu mięsa drobiowego, niemrożone
nie dotyczy kg 150

-00 zł 

8. Watróbka drobiowa świeża, z bieżącej produkcji, niemrożona nie dotyczy kg 2400 -00 zł 

9. Żołądki indycze świeże, z bieżącej produkcji, niemrożone, nie dotyczy kg 700 -00 zł 

-00 zł 

-00 zł Razem netto:

Razem

Mięso drobiowe

Razem


