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SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY            Zadanie nr 6

Mięsa różne i produkty mięsno wędliniarskie
Uwagi dotyczace wypełnienia.

1. Szacunkowy wykaz zużycia od 01.09.2015 do 30.09.20161.09.2015 do 30.06.2016

Zamawiający informuje, że cenę brutto za jednostkę { kolumna 6 } należy wyliczyć w oparciu o jednostkę 1 kg, 1 L lub sztuki { kolumna4}
Nie wyliczamy ceny jednostkowej w oparciu o gramaturę { kolumna 3}

Uwaga? Wymóg zamawiającego – dostawy codziennie[ małe ilości ] w zależności od potrzeb ze względu na brak możliwości magazynowania

LP Nazwa artykułu Wymogi zamawiającego
Jednostka 

 Ilośc
Cena brutto  Wartość brutto

przeliczeniowa za jednostkę
1 2 3 4 5 6 7

1 mięso gulaszowe na kiolgramy kg 48
2 kąty wieprzowe na kilogramy kg 10
3 mięso garmażeryjne na kilogramy kg 92
4 schab b\k na kilogramy kg 32
5 żeberka wołowe na kilogramy kg 3
6 kiełbasa wiejska na kilogramy kg 104
7 pasztet profil  na sztuki szt 74
8 pasztet drobiowy na kilogramy kg 0,5
9 kiełbasa mielonka na kilogramy kg 26

10 kiełbasa krakowska na kilogramy kg 10
11  kiełbasa drobiowa na kilogramy kg 3
12 parówki wieprzowe na kilogramy kg 14

2.Wypełnic kolumnę 6, a następnie przemnożyćilośc{ z kolumny5} przez cenę { z kolumny6}, wyliczoną wartośc brutto wpisać do kolumny 7. Zsumowanie wartości kolumny 7 stanowią wartość zamówienia.
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13 na kilogramy
kg

5
14 kiełbasa chłopska na kilogramy kg 2
15 polędwica drobiowa na kilogramy kg 5
16 antrykot wołowy na kilogramy kg 16
17 wołowina z kością na kilogramy kg 10
18 szynka kanapkowa na kilogramy kg 6
19 paski boczkowe  na kilogramy kg      1
20 karczek b\k na kilogramy       kg 17
21 słonina na kilogramy       kg 1
22 kiełbasa golonkowa na kilogramy       kg 5
23 kosci wieprzowe kosci wieprzowe       kg 3
24 ogonówka na kilogramy       kg 1
25 schab z kością  na kilogramy          kg 6
26 szynka wiejska na kilogramy kg 10
27 boczek surowy na kilogramy kg 10
28 kiełbasa wiejska biała na kiogramy kg 12
29 wołowina b\k na kilogramy kg 15
30

WARTOŚC ZAMÓWIENIA BRUTTO

szynka wieprzowa 
gotowana
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Zamawiający informuje, że cenę brutto za jednostkę { kolumna 6 } należy wyliczyć w oparciu o jednostkę 1 kg, 1 L lub sztuki { kolumna4}

Uwaga? Wymóg zamawiającego – dostawy codziennie[ małe ilości ] w zależności od potrzeb ze względu na brak możliwości magazynowania

Wypełnic kolumnę 6, a następnie przemnożyćilośc{ z kolumny5} przez cenę { z kolumny6}, wyliczoną wartośc brutto wpisać do kolumny 7. Zsumowanie wartości kolumny 7 stanowią wartość zamówienia.
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