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...............................................      Załącznik 1 e do siwz 

( pieczęć wykonawcy) 

KALKULACJA CENOWA PRODUKTÓW 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz: ..................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa i adres wykonawcy) 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

„Dostawę żywności w ramach projektu pn. „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc 

opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina” w podziale 

na części” 

 

CZĘŚĆ V, MIĘSO 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w Części V – Mięso za następujące ceny 

jednostkowe: 

Lp. Asortyment J.m. Ilość 

Cena jed-

no- 

stkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 

(za jednostkę 

miary) 

(iloczyn kolumn 4 

i 5) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 

Schab bez kości świeży, klasa 1, mięso chude nieścięgni-

ste o wyrazistym czerwonym kolorze i swoistym zapachu, 

nie pakowane hermetycznie 

kg 90 
  

2 

Łopatka wieprzowa bez kości świeża, klasa 1, mięso chu-

de nieścięgniste o wyrazistym czerwonym kolorze i  swo-

istym zapachu, nie pakowane hermetycznie 

kg 100 
  

3 

Szynka wieprzowa – kulka świeża, bez kości, bez skóry, 

bez tłuszczu, klasa 1, mięso chude nieścięgniste o wyrazi-

stym czerwonym kolorze i  swoistym zapachu, nie pako-

wane hermetycznie 

kg 220 
  

4 

Kurczak cały, świeży, o barwie naturalnej, swoistym za-

pachu, bez uszkodzeń, bez zabrudzeń fizycznych i orga-

nicznych, nie pakowane hermetycznie 

kg 250 
  

5 

Filet z kurczaka świeży, bez skóry, bez chrząstek, o swoi-

stym zapachu, naturalnej barwie, nie pakowany herme-

tycznie 

kg 200 
  



 

2 

Projekt „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie 

Szczecina”  jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

6 

Filet z indyka świeży, bez skóry, bez chrząstek, o swoi-

stym zapachu, naturalnej barwie, nie pakowany herme-

tycznie 

kg 200 
  

7 

Udziec trybowany z indyka świeży, bez skóry, bez kości, 

o swoistym zapachu, naturalnej barwie, bez zabrudzeń 

fizycznych i organicznych,  nie pakowany hermetycznie 

kg 220 
  

8 

Skrzydło z indyka świeże, o swoistym zapachu, naturalnej 

barwie, bez zabrudzeń fizycznych i organicznych,  nie 

pakowany hermetycznie 

kg 150 
  

9 

Szynka z piersi kurczaka o delikatnej strukturze i smaku, 

uformowana w kształcie batonu pozwalającego na uzy-

skanie plastrów o wymiarach 8,5 x 8,5 cm, o minimalnej 

zawartości mięsa 89%, pakowana po 400g, typu Drobi-

mex lub równoważna, zawartość tłuszczu nie większa niż 

10g w 100 g produktu gotowego do spożycia 

kg 50 
  

10 

Parówki wieprzowe z szynki, wędzone, parzone, bez 

osłonki, bez fosforanów, bez glutaminianu sodu, o mini-

malnej zawartości mięsa wieprzowego 93%, zawartość 

tłuszczu nie większa niż 10g w 100 g produktu gotowego 

do spożycia 

kg 66 
  

11 

Wołowina ekstra, bez kości świeża, klasa 1, mięso chude 

nieścięgniste o wyrazistym czerwonym kolorze i  swoi-

stym zapachu, nie pakowane hermetycznie 

kg 80 
  

Razem wartość brutto: 
 

 

............................., dn. ..............................        .............................................................................. 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 

wykonawcy,  a w przypadku oferty wspólnej 

podpis pełnomocnika wykonawców) 


