
Załącznik nr 1. (Formularz asortymentowo-cenowy) 

Zadanie nr 10. Drób i jego przetwory  

 
 

Słownie wartość netto:………………………………………………. 

. 

Słownie wartość brutto:……………………………………………. 

 

Częstotliwość dostaw:  2 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku do godziny 6:00.  

 

 
WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

L.p. Nazwa j.m. Ilość cena 
jedn. 
netto 
[PLN] 

wartość 
netto 
[PLN] 

podatek 
VAT 

[PLN] 

wartość 
brutto 
[PLN] 

1. kurczaki / świeże - mrożone/ standard, 
waga 1,50 kg 

Kg 1600     

2. serdelki drobiowe – homogenizowane – 
Mięsa drobiowego nie mniej niż 82%,  
produkt bezglutenowy 

Kg 600     

3. kiełbasa krakowska, parzona z indyka o 
zawartości 61% mięsa, bez dodatku 
gorczycy i pieprzu – produkt bezglutenowy 

Kg 475     

4. polędwica z indyka, 62% mięsa 
drobiowego, batony 

Kg 365     

5. filety z piersi kurcząt świeże, opakowanie 
zbiorcze po 10 kg 

Kg 1320     

6. szynka z piersią indyka, blok. Mięsa 
drobiowego nie mniej niż 65% 

Kg 224     

7. pierś królewska z kurcząt – produkt 
bezglutenowy 

Kg 372     

8. pasztet drobiowy podlaski - konserwa, 
155g bez konserwantów 

Szt. 2650     

9. pasztet francuski 150g ( wędlina drobiowa, 
podrobowa) 

Szt. 2032     

10. polędwiczanka drobiowa z warzywami, 
blok. Produkt drobiowy z dodatkiem 
warzyw 

Kg 180     

11. szynka drobiowa tostowa (zawartość 
mięsa z kurcząt nie mniej niż 88%) 

Kg 350     

12. udziki drobiowe, świeże o wadze 180 - 
200g/sztuka 

Kg 2000     

13. Kiełbasa biała drobiowa parzona. Mięsa 
drobiowego nie mniej niż 59%. 

Kg 82     

14. baleron drobiowy z indykiem, grubo 
rozdrobniony, mięso z indyka i kury min. 
56% 

Kg 400     

15. żołądki drobiowe świeże, opakowanie 
zbiorcze - 5 kg, producent krajowy 

Kg 350     

16. Kiełbasa kanapkowa drobiowa 
gruborozdrobiona, parzona,  zawartość 
mięsa nie mniej niż 68% 

Kg 230     

17. Polędwica drobiowa z fileta (Zawartość 
mięsa nie mniej niż 96%) bezglutenowy 
produkt 

Kg 200     

18. Udziec z indyka bez kości bez skóry 
świeży opakowanie zbiorcze od 2 kg do 5 
kg. Pakowany hermetycznie 

Kg 260     

19. Pasztet drobiowy zapiekany w foremkach 
1kg 

Kg 240     

Łączna wartość:     


