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

Załącznik nr 1.2. do Formularza Ofertowego- CZĘŚĆ B WĘDLINY

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.

Kiełbasa polska szefa (wędzona 

surowa)

kiełbasa wieprzowa, wędzona - zawartość mięsa

 co najmniej 99%
kg 180

-  zł                                            

2.

Kiełbasa parówkowa
kiełbasa wieprzowa lub drobiowo-wieprzowa, wędzona, 

parzona - zwartość mięsa co najmniej 70%
kg 800

-  zł                                            

3.

Kiełbasa z karkówki
kiełbasa wieprzowa, wędzona, parzona - zawartość mięsa 

co najmniej 70%, grubo mielona z kawałkami mięsa
kg 400

-  zł                                            

4.

Kiełbasa podwelska

kiełbasa wieprzowo-wołowa, wędzona, parzona - zawartość 

mięsa co najmniej 67% (w tym mięso wieprzowe co 

najmniej 61%)

kg 150

-  zł                                            

5.
Kiełbasa śląska

kiełbasa wieprzowa lub wieprzowo-wołowa, wędzona, 

parzona - zawartość mięsa co najmniej 70%
kg 19500

-  zł                                            

6.

Kiełbasa krucha 

kiełbasa wieprzowo-drobiowa, wędzona, parzona - 

zawartość mięsa co najmniej 98% (w tym mięso wieprzowe 

co najmniej 78%)

kg 400

-  zł                                            

7.

Kabanosy
kiełbasa wieprzowa, wędzona, parzona, podsuszana - 

zawartość mięsa co najmniej 97%
kg 200

-  zł                                            

8.

Parówki cienkie

kiełbasa wieprzowa lub wieprzowo-wołowe lub wieprzowo-

drobiowo-wołowa, wędzona, parzona - zawartość mięsa co 

najmniej 87% w osłonie foliowej

kg 400

-  zł                                            

9.

Kiełbasa szynkowa
kiełbasa wieprzowa,wędzona, parzona - zawartość mięsa co 

najmniej 70%
kg 300

-  zł                                            

Wędliny 



10.

Szynka konserwowa w bloku 

prasowana 

Szynka wieprzowa, parzona, z połączonych 

kawałków mięsa, bez skóry i bez kości-zawartość mięsa co 

najmniej 70%, w niejadalnej osłonce

kg 2100

-  zł                                            

11.

Salceson czarny
wędlina podrobowa, wieprzowa, parzona-zawartość mięsa 

co najmniej 11%, podrobów co najmniej 21%
kg 350

-  zł                                            

12.

Salceson biały (włoski)
wędlina podrobowa, wieprzowa, parzona-zawartość mięsa 

co najmniej 50%
kg 650

-  zł                                            

13.

Szynka chłopska
Szynka wieprzowa wędzona, parzona -zawartość miesa co 

najmniej 62%
kg 300

-  zł                                            

14.

Szynka z kotła
Szynka wieprzowa wędzona, parzona, bez kości, bez skóry -

zawartość mięsa co najmniej 90%
kg 150

-  zł                                            

15.

Boczek parzony 

extra paski

Wędzonka wieprzowa parzona - zawartość 

mięsa co najmniej 76%, ze skórą
kg 100

-  zł                                            

16.

Boczek delikatesowy parzony wędzony 

(płat)

Wędzonka wieprzowa, parzona - zawartość 

mięsa co najmniej 76%, bez skóry, bez kości
kg 7000

-  zł                                            

17.

Boczek rolowany
Wędzonka wieprzowa, parzona - zawartość 

mięsa co najmniej 76%, bez skóry, bez kości
kg 320

-  zł                                            

18.

Boczek pieczony (płat)
Wędzonka wieprzowa, parzona - zawartość 

mięsa co najmniej 76%, bez skóry, bez kości
kg 100

-  zł                                            

19.

Boczek czosnkowo-ziołowy (rolowany)
Wędzonka wieprzowa, parzona - zawartość 

mięsa co najmniej 73%, bez skóry, bez żeber
kg 100

-  zł                                            

20.

Kaszanka cienka

wędlina podrobowa, wieprzowa, parzona, z zawartością 

wątroby, z kaszy jęczmiennej grubej/średniej. Zawartość 

podrobów co najmniej 25%.

kg 900

-  zł                                            

21.

Kiełbasa biała parzona
kiełbasa wieprzowa, parzona - zawartość mięsa co najmniej 

67%
kg 2200

-  zł                                            



22.

Kiełbasa biała surowa
kiełbasa wieprzowa - zawartość mięsa co najmniej

67%
kg 400

-  zł                                            

23.

Kiełbasa śląska extra
kiełbasa wieprzowa, wędzona, parzona - zawartość mięsa 

co najmniej 80%
kg 340

-  zł                                            

24.

Ogonówka
wędlina wędzona, parzona, bez skóry - zawartość mięsa co 

najmniej 62%
kg 60

-  zł                                            

25.

Kiełbasa z kija
kiełbasa wieprzowa, wędzona, parzona, 

średniorozdrobniona - zawartość mięsa co najmniej 91%
kg 280

-  zł                                            

26.

Krakowska parzona

kiełbasa wieprzowa, wędzona, parzona. Z połączonych 

kawałków mięsa, w niejadalnej osłonce  - zawartość mięsa 

co najmniej 75%

kg 100

-  zł                                            

27.

Kiełbasa chłopska
kiełbasa wieprzowa, wędzona, parzona  - zawartość mięsa 

co najmniej 89%
kg 100

-  zł                                            

28.

Kiełbasa gospochy

kiełbasa wieprzowo-drobiowa, wędzona, parzona  - 

zawartość mięsa co najmniej 98% (w tym mięso wieprzowe 

co najmniej 78%)

kg 170

-  zł                                            

29.

Kiełbasa wiejska
kiełbasa wieprzowa, wędzona, parzona  - zawartość mięsa 

co najmniej 91%
kg 430

-  zł                                            

30.

Szynka cygańska
szynka wieprzowa, wędzona, parzona  - zawartość mięsa co 

najmniej 62%
kg 100

-  zł                                            

31.

Kiełbaski

kiełbasa drobiowo-wieprzowa, wędzona, parzona - 

zawartość mięsa co najmniej 83%  (w tym mięso drobiowe 

co najmniej 51%) 

kg 130

-  zł                                            

32.

Metka cebulowa
wędlina wieprzowa, w niejadalnej osłonce - zawartość 

miesa co najmniej 99%
kg 200

-  zł                                            

33.

Kości wędzone
świeże z bieżącej produkcji, nierozmrażane, schabowe i 

karczkowe
kg 600

-  zł                                            

34.

Smalec ze skwarkami
wyrób wieprzowy, parzony, kubek 250g. Tłuszcz wieprzowy 

100%, skwarki wieprzowe. 
kg 60

-  zł                                            

35.

Smalec z  kiełbaską
wyrób wieprzowy, parzony, kubek 250g. Tłuszcz wieprzowy 

100%, kiełbaska co najmniej 10%
kg 80

-  zł                                            



36.

Kiełbasa z boczkiem
wyrób wieprzowy, mięso wieprzowe co najmniej 83%( w 

tym boczek wieprzowy 50%)
kg 80

-  zł                                            

37.

Kaszanka blok wyrób wieprzowy, wyrób wędliniarski podrobowy kg 80

-  zł                                            

38.

Kiełbasa żuławska

wyrób wieprzowo - wołowy, parzony wędzony. Mięso 

wieprzowe  co najmniej 52%, mięso wołowe 6%, tłuszcz 

wieprzowy 12%

kg 80

-  zł                                            

39.

Kiełbasa tatrzańska wyrób wieprzowy, mięso wieprzowe co najmniej 80% kg 80

-  zł                                            

40.

Polędwica sopocka
wyrób wieprzowy, parzony, zawartość mięsa co najmniej 

84%
kg 200

1.
Ćwiartka z kurczaka wędzona 

Podudzie z kurczaka, wędzone, parzone, ćwiartka drobiowa 

z kością ze skórą -  zawartośc mięsa co najmniej 95% 
kg 350

-  zł                                            

2.

Szynkowa z piersi kurczaka (blok)

wyrób połączony z rozrdobnionych kawałków mięsa w 

jedną całość, z dodatkiem surowca wieprzowego, parzony, 

w niejadalnej osłonce - zawartość mięsa co najmniej 70% 

(filet drobiowy)

kg 80

-  zł                                            

1.
Pasztet pieczony

wyrób wieprzowy-drobiowo-podrobowy -  mięsa co 

najmniej 60% ( w tym wieprzowe co najmniej 40%, 

drobiowe co najmniej 20%)

kg 41
-  zł                                            

2. Pieczeń tyrolska
wyrób wieprzowy, pieczony - zawartość mięsa co najmniej 

63%
kg 180 -  zł                                            

3.
Pieczeń gospochy

wyrób wieprzowo-drobiowy, pieczony - zawartość mięsa co 

najmniej 99% (w tym mięso wieprzowe co najmniej 79%)
kg 200

-  zł                                            

Drób

Pasztety/Pieczenie

Razem netto:


