
 

 

 

 

„Tygrysek Plus - wsparciem w opiece nad dzieckiem do lat 3 dla pracujących rodziców” 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014 - 2020 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Numer i nazwa Działania dla Osi: X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat 

 

 

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY ZADANIE 

VII
  

MIĘSO DROBIOWE I PRODUKTY DROBIOWE 

 
Uwagi dotyczące wypełniania 

  
1. Szacunkowy wykaz zużycia na od 1.11.2021 r. do 30.06.2023 r. zamieszczono w kolumnie 5. 

  
2. Wypełnić kolumnę 6, a następnie przemnożyć ilość (z kolumny 5) przez cenę (z kolumny 6), wyliczoną wartość brutto wpisać do kolumny 7. Zsumowane wartości kolumny 7 stanowią wartość 

zamówienia.  
 

Zamawiający informuje, że cenę brutto za jednostkę (kolumna 6) należy wyliczyć w oparciu o jednostkę przeliczeniową (kolumna 4). 

Nie wyliczamy ceny jednostkowej w oparciu o gramaturę (kolumna 3)! 
 

  

Lp. Nazwa artykułu Wymogi zamawiajacego 
Jednostka 

przeliczeniowa Ilość 
Cena brutto za 

jednostkę Wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Filet z indyka surowy-na kilogramy kg 90     

2.  Filet z kurczaka  surowy-na kilogramy 
kg 

150     

3.  Kaczka  tuszka surowa na kilogramy 
kg 

25     



 

 

 

4.  Kurczak surowy, na kilogramy 
kg 

100     

5.  Mięso z indyka 

medaliony, surowy-na 

kilogramy 

kg 

60     

6.  Mięso gulaszowe z indyka surowe, na kg 
kg 

60     

7.  Mięso gulaszowe z kurczaka surowe, na kg 
kg 

100     

8.  Parówki drobiowe* 

odtłuszczone, zawartość 

mięsa nie mniej niż 55% na 

kg kg 25     

9.  Pasztet z indyka * 

pieczony, drobiowy, zaw. 
mięsa  nie mniej niż 35% na 

kg 

kg 

30     

10.  Pieczeń drobiowa 
o zaw. mięsa nie mniej niż 
65% na kg kg 12     

11.  Polędwica drobiowa* parzona, wędzona na kg kg 12     

12.  Porcja rosołowa ze skrzydłami surowy, na kilogramy kg 80     

13.  Skrzydło z indyka surowy, na kilogramy kg 40     

14.  Szynka drobiowa* zaw. mięsa nie mniej niż 75% kg  30     

15.  Udziec z kurczaka  surowy-na kilogramy kg 100      

16.  Udko z kurczaka surowy-na kilogramy kg 100     

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO   
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    podpis Wykonawcy  

       

       



 

 

 

  


