
Pieczęć dostawcy                                                                                                                                          

  

        Załącznik nr 1C do SIWZ 

 

            Formularz  zestawienia cenowego  Część nr. III Produkty wędliniarskie 
   

          

 

                  Niniejszym oferuję realizację zamówienia zgodnie z zawartym opisem, za cenę wynikającą z poniższej kalkulacji. 

 
          

Lp. Asortyment 

 

j.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

% 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Łączna 

wartość netto 

Łączna 

wartość 

brutto  
Wymagane parametry 

1 2 3 4 5 6 7 
8  

(kol.6 +kol.7) 

9 

(kol.5 x kol.6) 

10 

(kol.5 x kol.8) 

1 
Mielonka wieprzowa  

produkt zgodny z normą  PN-A-82007, 

opakowanie VACUM, termin przydatności 

min. 10 dni od dnia dostarczenia kg 60           

2 Boczek wędzony parzony 

produkt zgodny z normą  PN-A-82007, 

opakowanie VACUM, termin przydatności 
min. 7 dni od dnia dostarczenia kg 40           

3 Kaszanka 

produkt zgodny z normą  PN-A-82007, 
opakowanie VACUM, termin przydatności 

min. 10 dni od dnia dostarczenia kg 30           

4 Kiełbasa biała parzona 

produkt zgodny z normą  PN-A-82007, 

opakowanie VACUM, termin przydatności 

min. 10 dni od dnia dostarczenia kg 100           

5 Filet wędzony z indyka 
Opakowanie: osłonka barierowa, termin 
przydatności  min 10 dni od dnia dostarczenia  kg 70           

6 Kiełbasa drobiowa cienka 
Opakowanie VACUM termin przydatności  

min 10 dni od dnia dostarczenia kg 200           

7 

Kiełbasa krakowska 

parzona 

produkt zgodny z normą  PN-A-82025, 

opakowanie VACUM, termin przydatności  

min. 10 dni od dnia dostawy kg 80           

8 Kiełbasa parówkowa 

produkt zgodny z normą  PN-A-82007, 

opakowanie hermetyczne, termin przydatności 
min. 10 dni od dnia dostarczenia kg 110           

9 Kiełbasa szynkowa 

produkt zgodny z normą  PN-A-82007, 
opakowanie hermetyczne, termin przydatności 

min. 10 dni od dostawy kg 70           

10 Kiełbasa wiejska 

produkt zgodny z normą  PN-A-82007, 

opakowanie hermetyczne, termin przydatności 
min. 10 dni od dnia dostarczenia kg 20           

          



Lp. Asortyment 

  

j.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

% 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Łączna 

wartość netto 

Łączna 

wartość 

brutto 

  

Wymagane parametry 

1 2 3 4 5 6 7 
8  

(kol.6 +kol.7) 

9 

(kol.5 x kol.6) 

10 

(kol.5 x kol.8) 

11 Kiełbasa zwyczajna 

produkt zgodny z normą  PN-A-82007, 

opakowanie hermetyczne, termin przydatności 

min. 10 dni od dnia dostarczenia kg 100           

12 

Kiełbasa drobiowa gruboro 

zdrobniona 
Opakowanie VACUM termin przydatności  

min 10 dni od dnia dostarczenia kg 60           

13 Kiełbasa żywiecka  

produkt zgodny z normą  PN-A-82007, 

opakowanie hermetyczne, termin przydatności 
min. 10 dni od dnia dostarczenia kg 90           

14 Kiełbasa toruńska  

produkt zgodny z normą  PN-A-82007, 

opakowanie hermetyczne, termin przydatności 

min. 10 dni od dnia dostarczenia kg 180           

15 Parówki cielęce 

produkt zgodny z normą PN-A-82022, 

opakowanie hermetyczne, termin przydatności 

min. 10 dni od dnia dostarczenia kg 120           

16 Parówki drobiowe 

produkt zgodny z normą  PN-A-86526, 

opakowanie hermetyczne, termin przydatności 

min. 10 dni od dnia dostarczenia kg 120           

17 
Pasztetowa drobiowa 

produkt zgodny z normą  PN-A-86526, 

opakowanie VACUM, termin przydatności 
min. 10 dni od dnia dostarczenia kg 70           

18 

Pasztet drobiowy 

pieczony 

produkt zgodny z normą  PN-A-86526, 
opakowanie VACUM, termin przydatności 

min. 10 dni od dnia dostarczenia kg 70           

19 
Polędwica sopocka 

produkt zgodny z normą  PN-A-82007, 

opakowanie VACUM, termin przydatności 

min. 10 dni od dnia dostarczenia kg 60           

20 Salceson drobiowy 

produkt zgodny z normą  PN-A-86526, 

opakowanie osłonka sztuczna, termin 
przydatności min. 10 dni od dnia dostawy kg 60           
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j.m. Ilość 
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netto 

Stawka 
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% 
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brutto 

  

Wymagane parametry 

1 2 3 4 5 6 7 
8  

(kol.6 +kol.7) 

9 

(kol.5 x kol.6) 

10 

(kol.5 x kol.8) 

21 Szynka drobiowa 

produkt zgodny z normą  PN-A-86526, 
opakowanie hermetyczne , termin 

przydatności min. 10 dni od dnia dostawy kg 60        

22 Szynka gotowana 

produkt zgodny z normą  PN-A-82007, 

opakowanie    hermetyczne termin 

przydatności min. 10 dnia od dn. dostawy kg 80           

23 
Szynka wiejska 

produkt zgodny z normą  PN-A-82007, 

opakowanie hermetyczne, termin przydatności 
min. 10 dni od dnia dostawy kg 80           

24 Polędwica drobiowa 

produkt zgodny z normą  PN-A-86526, 
opakowanie hermetyczne, termin przydatności 

min. 10 dni od dnia dostawy  kg 40           

25 Pierś pieczona z drobiu 

Pierś parzona , wędzona , filet z piersi z 

kurczaka 53%, woda, sól, skrobia + tłuszcz 

wieprzowy opakowanie VACUM termin 
przydatności   min 10 dni od dnia dostawy kg 50           

26 Pieczeń rzymska  

produkt zgodny z normą  PN-A-82007, 
opakowanie VACUM , termin przydatności 

min. 10 dni od dnia dostawy  kg 60           

27 Mortadela 

produkt zgodny z normą  PN-A-82007, 

opakowanie jednostkowe, termin przydatności 

min. 10 dni od dnia dostawy  kg 60           

28 Baleron  

zawartość mięsa wieprzowego min. 60% , 

opakowanie VACUM termin przydatności   
min 10 dni od dnia dostawy kg 60           

29 Salceson wiejski 

produkt zgodny z normą  PN-A-82007, 
opakowanie jednostkowe, termin przydatności 

min. 10 dni od dnia dostawy  kg 60           

          Ogółem wartość oferty     

          Dostawa będzie realizowana do magazynu spożywczego Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku, Izdebnik 3, 

   Dostawa dwa razy w tygodniu, dzień do uzgodnienia  w godz. 7:00 do godz. 14:00. 

Dostawa na drugi dzień od zgłoszenia zamówienia.  

              
      

WYKONAWCA 

           


