
Załącznik nr 1A do siwz

Lp. kod CPV J.m. Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto 

1 151122120-3 kg 1 550,00

2 15112210-1 kg 900,00

3 15111000- 9 kg 200,00

4 15112210-1 kg 450,00

5 15112210-1 kg 180,00

6 15112210-1 kg 550,00

7 15112210-1 kg 1 300,00

8 15113000-3 kg 2 000,00

9 15113000-3 kg 1 700,00

10 15113000-3 kg 820,00

11 15113000-3 kg 600,00

12 15131400- 9 kg 200,00

13 15131400- 9 kg 30,00

14 15131500- 0 kg 70,00

15 15131310- 1 kg 30,00

16 15131310- 1 kg 45,00

filet z kurczaka, świeży, bez skóry, bez chrząstek, o 

swoistym zapachu, naturalnej barwie, nie pakowany 

hermetycznie, klasa 1                                  

kiełbasa cienka z piersi kurczaka, wędzona i parzona 

w jelicie naturalnym, minimalna zawartość mięsa 

drobiowego 95%, zawartość tłuszczu nie większa niż 

15g w 100g produktu gotowego do spożycia, gatunek 

1         

łopatka wołowa bez kości świeża, klasa 1, mięso 

chude nieścięgniste o wyrazistym czerwonym 

kolorze i swoistym zapachu, nie pakowane 

hermetycznie

parówki drobiowe z fileta, parzone, cienkie, bez 

osłonki, bez fosforanów, bez glutaminianu sodu, o 

minimalnej zawartości mięsa drobiowego 90%, 

zawartość tłuszczu nie większa niż 10g w 100g 

produktu gotowego do spożycia, gatunak 1

łopatka wieprzowa bez kości świeża, klasa 1, mięso 

chude nieściegniste o wyrazistym czerwonym 

kolorze i swoistym zapachu, nie pakowane 

hermetycznie                                

udziec trybowany z kurczaka świeży, bez skóry, bez 

kości, o swoistym zapachu, naturalnej barwie, bez 

zabrudzeń fizycznych i organicznych, nie pakowany 

hermetycznie, klasa 1        

podudzie z kurczaka świeże,o swoistym zapachu, 

naturalnej barwie, bez zabrudzeń fizycznych i 

organicznych, nie pakowane hermetycznie, klasa 1            
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kurczak cały, świeży, o barwie naturalnej, swoistym 

zapachu, bez uszkodzeń, bez zabrudzeń fizycznych i 

organicznych, nie pakowane hermetycznie, klasa 1 

filet z indyka, świeży, bez skóry, bez chrząstek, o 

swoistym zapachu, naturalnej barwie, nie pakowany 

hermetycznie, klasa 1                                 

Nazwa towaru

wędzonka krotoszyńska surowa, wędzony schab 

wieprzowy bez kości surowy, niewielka ilość boczku, 

nie poddany obróbce termicznej, smak i zapach 

charakterystyczny dla wyrobu surowego wędzonego, 

gatunek 1

wędzonka krotoszyńska parzona, wędzony schab 

wieprzowy bez kości poddany obróbce wędzenia i 

parzenia, przyprawy naturalne, z cienką warstwą 

tłuszczu, gatunek 1

schab bez kości świeży, klasa 1, mięso chude 

nieścięgniste o wyrazistym czerwonym kolorze i 

swoistym zapachu, nie pakowane hermetycznie 

szynka wieprzowa, świeża, bez kości, bez skóry, bez 

tłuszczu, klasa 1, mięso chude nieścięgniste o 

wyrazistym czerwonym kolorze i swoistym zapachu, 

nie pakowane hermetycznie

pasztet borowikowy drobiowo-wieprzowy, średnio 

rozdrobniony, pieczony w tradycyjny sposób z 

dodatkiem borowików, przygotowany z najlepszej 

jakości mięs i podrobów, wyrób o wysokiej mięsności 

min. 75%, produkt o wyrazistym smaku, lekko 

pikantny, w formie, bez konserwantów (E250) oraz 

wzmacniaczy smaku ( E621), gatunek 1

karkówka wieprzowa bez kości świeża, klasa 1, 

mięso chude nieścięgniste o wyrazistym czerwonym 

kolorze i swoistym zapachu, nie pakowane 

hermetycznie 

pasztetowa, wędlina drobiowo- wieprzowa, 

podrobowa, parzona, w osłonce, gatunek 1



17 1513113- 6 kg 40,00

18 15131133- 6 kg 40,00

19 15131133- 6 kg 40,00

20 15131130- 5 kg 40,00

21 15131130- 5 kg 40,00

22 15131130- 5 kg 40,00

23 15131130- 5 kg 40,00

24 15131130- 5 kg 40,00

25 15131130- 5 kg 40,00

RAZEM WARTOŚĆ:

polędwica z kurcząt, produkt blokowy, parzony, w 

osłonce, gatunek 1

kiełbasa krakowska sucha, wieprzowa, grubo 

rozdrobniona, wędzona, parzona i podsuszona w 

jelicie, gatunek 1,

szynka konserwowa, wieprzowa, blokowa, parzona, 

w osłonce, nie wędzona, gatunek 1

polędwica sopocka, schab wieprzowy, wędzony, 

parzony, gatunek 1

kiełbasa biała, cienka, wieprzowa, surowa, w jelicie, 

gatunek 1

pieczeń z szynki wieprzowej, średnio rozdrobnione 

mięso wieprzwe pieczone, w formie, gatunek 1

kiełbasa szynkowa królewska, wieprzowa grubo 

rozdrobniona, wędzona, parzona, w osłonce, 

gatunek 1

szynka z piersi indyka, parzona, o delikatnej 

strukturze i smaku, uformowana w kształcie batonu,o 

minimalnej zawartości mięsa 89%, w osłonce, 

gatunek 1

kiełbasa żywiecka pieczona, wieprzowa, grubo 

rozdrobniona, wędzona i pieczona w osłonce, 

gatunek 1






