
załącznik nr 5 do umowy
Formularz cen jednostkowych – rejon I

Tabela A - Prace opodatkowane VAT 8%
1.
p.

Rodzaje wykonywanych prac Jednostka miary
Cena jednostkowa

(zł)
1 2 3

1 letnie oczyszczanie placów zabaw i siłowni ze-
wnętrznych  ujętych  w  załączniku  nr  3  (pkt
2.1.1, 2.1.2.  szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia w okresie kwiecień – październik)

obiekt/miesiąc

2 zimowe oczyszczanie placów zabaw i siłowni
zewnętrznych ujętych w załączniku nr 3 (pkt
2.1.1, 2.1.2.  szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia w okresie listopad - marzec)

obiekt/miesiąc

3 Opróżnianie koszy (pkt 2.1.3.  szczegółowego
opisu  przedmiotu  zamówienia),  również
opróżnianie na interwencję

szt

4 letnie  utrzymanie  zieleni  (pkt  2.2.1,  2.2.2.,
2.2.3.b  szczegółowego  opisu  przedmiotu  za-
mówienia)

 Wszystkie obiekty/
miesiąc

5 wycięcie  drzew  (pkt  2.2.3.  a  szczegółowego
opisu przedmiotu zamówienia)

szt

Tabela B - Prace opodatkowane VAT 23%
1.
p.

Rodzaje wykonywanych prac Jednostka miary
Cena jednostkowa

(zł)
1 2 3

1 Utrzymanie powierzchni placów zabaw, siłow-
ni zewnętrznych oraz urządzeń zabawowych i
urządzeń  do  ćwiczeń  gimnastycznych  oraz
ogrodzenia  (pkt  2.3.,   2.4.,  2.5.,  2.6,  2.7.1
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
)

obiekt/miesiąc

2 wymiana  piasku  w  piaskownicach  (pkt  2.7.2
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia)

m3
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załącznik nr 5 do umowy 
Formularz cen jednostkowych – rejon II

Tabela A - Prace opodatkowane VAT 8%
1.
p.

Rodzaje wykonywanych prac Jednostka miary
Cena jednostkowa

(zł)
1 2 3

1 letnie oczyszczanie placów zabaw i siłowni ze-
wnętrznych  ujętych  w  załączniku  nr  3  (pkt
2.1.1,  2.1.2.  szczegółowego  opisu  przedmiotu
zamówienia w okresie kwiecień – październik) 

obiekt/miesiąc

2 zimowe oczyszczanie  placów zabaw i  siłowni
zewnętrznych  ujętych  w  załączniku  nr  3  (pkt
2.1.1,  2.1.2.  szczegółowego  opisu  przedmiotu
zamówienia w okresie listopad - marzec)

obiekt/miesiąc

3 Opróżnianie koszy (pkt 2.1.3.   szczegółowego
opisu przedmiotu zamówienia) również opróż-
nianie na interwencję

szt

4 letnie  utrzymanie  zieleni  (pkt  2.2.1,  2.2.2.,
2.2.3.b szczegółowego opisu przedmiotu zamó-
wienia)

 Wszystkie obiekty/mie-
siąc

5 wycięcie  drzew  (pkt  2.2.3.  a  szczegółowego
opisu przedmiotu zamówienia))

szt

Tabela B - Prace opodatkowane VAT 23%
1.
p.

Rodzaje wykonywanych prac Jednostka miary
Cena jednostkowa

(zł)
1 2 3

1 Utrzymanie powierzchni placów zabaw, siłow-
ni zewnętrznych oraz urządzeń zabawowych i
urządzeń  do  ćwiczeń  gimnastycznych  oraz
ogrodzenia  (pkt  2.3.,   2.4.,  2.5.,  2.6,  2.7.1
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia )

obiekt/miesiąc

2 wymiana  piasku  w  piaskownicach  (pkt  2.7.2
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia)

m3

ZP-P-I.271.123.2020                               
Nr Mdok 169485/12/2020  


