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                                         Dostawa: mięsa , drobiu i produktów mięsnych 
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L.P 
 

Nazwa towaru j.m. Ilośd 
towaru 

Wartośd netto Wartośd brutto 

1 Filety drobiowe-mięso ,świeże, jędrne , 
sprężyste, kolor różowy, bez widocznego 
tłuszczu całkowicie  bez kości. 

Kg 200   

2 Filety z indyka -mięso ,świeże, jędrne , 
sprężyste, kolor różowy, bez tłuszczu  bez 
kości. 

Kg 60   

3 Karczek bez kości- mięso ,świeże, jędrne , 
sprężyste, kolor różowy, bez widocznego 
tłuszczu całkowicie  bez kości, mała ilośd 
przerostów tłuszczowych. 

Kg 300   

4 Łopatka bez kości od szynki -mięso ,świeże, 
jędrne ,sprężyste, kolor różowy, bez 
widocznego tłuszczu całkowicie  bez kości, 
mała ilośd przerostów tłuszczowych i 
ścięgien 

Kg 300   

5 Podudzie drobiowe-świeże , kolor różowy, 
waga od 110g do 150 g bez krwawych 
przebarwieo, zapach naturalny 

Kg 220   

6 Rolady wieprzowe-mięso wieprzowe , wsad  
z kiełbasy, cebuli i boczku - drobno 
mielone, waga  rolady od 120g do 150 g 

Kg 150   

7 Schab bez kości-świeży , kolor różowy lekko 
wilgotny ,nieznaczny przerost tłuszczowy, 
zapach naturalny . 

Kg 200   

8 Skrzydła z indyka-świeże ,  z naturalnym 
zapachem, dopuszczalne niewielkie różnice 
wagowe skrzydła 

Kg 20   

9 Skrzydła z kurczaka świeże ,  z naturalnym 
zapachem, dopuszczalne niewielkie różnice 
wagowe skrzydła 

Kg 30   

10 Udziec drobiowy bez skóry i kości-udko 
trybowane nieprzekrwione, bez skóry i 
kości zapach świeży 
 

Kg 280   



11 Udka drobiowe-struktura mięsa jędrna, 
zapach neutralny  waga udka  od 110 do  
150 g 

Kg 80   

12 Żeberka wołowe- mięso świeże , jędrne, 
poprzerastane  niezbyt wielka ilością 
tłuszczu z kośdmi żebrowymi ,świeży 
zapach , kolor ciemnoczerwony 

Kg 15   

13 Żeberka wieprzowe-mięso świeże, jędrne, 
poprzerastane niewielka ilością  tłuszczu z 
kośdmi żebrowymi  , kolor jasnoczerwony 
zapach świeży 

Kg 20   

14 Polędwica sopocka-zawartośd mięsa 
minimum 85% bez substancji 
konserwujących i wzmacniacza smaku   i 
sztucznych aromatów 

Kg 1   

15 Pasztet domowy –mięso drobiowo-
wieprzowe ,wątroba wieprzowo- drobiowa 
minimum 75 % bez substancji 
konserwujących i wzmacniaczy smaku 

Kg 1   

16 Kiełbaski dziecięce- zawartośd mięsa 
mieszanego minimum 80% bez syropu 
glukozowego i barwników, bez azotynu 
sodu, osłonka naturalna 

Kg 4   

17 Kiełbasa wieprzowa cienka –zawartośd 
mięsa wieprzowego minimum 80% bez 
azotynu sodu, barwników, konserwantów i 
stabilizatorów. 

Kg 100   

18 Szynka wieprzowa-świeża, jednolity kolor, 
nieprzerośnięta, bez  błon i ścięgien, 
zapach neutralny, lekko wilgotna 

Kg 1   

19 Polędwica drobiowa-świeża , jednolity 
kolor, zawartośd mięsa drobiowego 
minimum 80% bez stabilizatorów i 
sztucznych barwników 

Kg 1   

  
RAZEM NETTO/BRUTTO 

    
 
 

 

 

 


