
załącznik nr 6a do SIWZ 
Formularz cen jednostkowych – rejon I

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

Rodzaje wykonywanych prac Jednostka
miary

Ilość jednostek
w  skali  całej
umowy

Cena jednostkowa
(zł)

Wartość  usługi
netto  (zł)  w
skali  umowy
(3x4)

1 2 3 4 5

1 letnie  oczyszczanie  placów
zabaw  i  siłowni  zewnętrz-
nych ujętych w załączniku nr
3 (pkt 2.1.1, 2.1.2.  szczegó-
łowego opisu przedmiotu za-
mówienia  w  okresie  kwie-
cień – październik) 

obiekt/miesiąc 1316

2 zimowe oczyszczanie placów
zabaw  i  siłowni  zewnętrz-
nych ujętych w załączniku nr
3 (pkt 2.1.1, 2.1.2.  szczegó-
łowego opisu przedmiotu za-
mówienia  w okresie listopad
- marzec)

obiekt/miesiąc 940

3 Opróżnianie  koszy  (pkt
2.1.3.   szczegółowego opisu
przedmiotu  zamówienia)
również opróżnianie na inter-
wencję

szt 154396

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

 Wszystkie
obiekty/mie-

siąc

28

5 wycięcie drzew (pkt 2.2.3.  a
szczegółowego  opisu  przed-
miotu zamówienia)

szt 4

Łączna wartość prac netto

Podatek VAT 8%
Łączna wartość prac brutto

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

Rodzaje wykonywanych prac Jednostka
miary

Ilość jednostek
w  skali  całej
umowy

Cena jednostkowa
(zł)

Wartość  usługi
netto  (zł)  w
skali  umowy
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(4x5)
1 2 3 4 5

1 Utrzymanie powierzchni pla-
ców  zabaw,  siłowni  ze-
wnętrznych  oraz  urządzeń
zabawowych  i  urządzeń  do
ćwiczeń  gimnastycznych
oraz  ogrodzenia  (pkt  2.3.,
2.4., 2.5., 2.6, 2.7.1 szczegó-
łowego opisu przedmiotu za-
mówienia )

obiekt/miesiąc 2256

2 wymiana piasku w piaskow-
nicach  (pkt  2.7.2  szczegóło-
wego  opisu  przedmiotu  za-
mówienia)

m3 282

Łączna wartość prac netto
Podatek VAT 23%

Łączna wartość prac brutto

Łączną wartość prac netto z tabeli A oraz łączną wartość prac netto z tabeli B należy zsumować i 
wpisać do formularza ofertowego jako cenę netto zamówienia. Analogicznie należy postąpić z łącz-
ną wartością prac brutto. Suma  łącznej wartości prac brutto z tabeli A i z tabeli B stanowi cenę 
brutto zamówienia, którą należy przenieść do  formularza ofertowego

Tabela C – Łączna wartość prac do wpisania do formularza ofertowego
1

Suma łącznej wartości prac netto z tabeli A oraz łącznej wartość prac
netto z tabeli B ………………….zł

2
Suma podatku VAT z tabeli A oraz podatku VAT z tabeli B  

………………….zł

3
Łączna wartość prac brutto z tabeli A oraz z tabeli B 

………………….zł
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załącznik nr 6b do SIWZ 
Formularz cen jednostkowych – rejon II

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

Rodzaje wykonywanych prac Jednostka
miary

Ilość jednostek
w  skali  całej
umowy

Cena jednostkowa
(zł)

Wartość  usługi
netto  (zł)  w
skali  umowy
(4x5)

1 2 3 4 5

1 letnie  oczyszczanie  placów
zabaw  i  siłowni  zewnętrz-
nych ujętych w załączniku nr
3 (pkt 2.1.1, 2.1.2.  szczegó-
łowego opisu przedmiotu za-
mówienia  w  okresie  kwie-
cień – październik) 

obiekt/miesiąc 1288

2 zimowe oczyszczanie placów
zabaw  i  siłowni  zewnętrz-
nych ujętych w załączniku nr
3 (pkt 2.1.1, 2.1.2.  szczegó-
łowego opisu przedmiotu za-
mówienia  w okresie listopad
- marzec)

obiekt/miesiąc 920

3 Opróżnianie  koszy  (pkt
2.1.3.   szczegółowego opisu
przedmiotu  zamówienia)
również opróżnianie na inter-
wencję

szt 179916

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

 Wszystkie
obiekty/mie-

siąc

28

5 wycięcie drzew (pkt 2.2.3.  a
szczegółowego  opisu  przed-
miotu zamówienia)

szt 4

Łączna wartość prac netto

Podatek VAT 8%
Łączna wartość prac brutto

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

Rodzaje wykonywanych prac Jednostka
miary

Ilość jednostek
w  skali  całej Cena jednostkowa

Wartość  usługi
netto  (zł)  w

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



umowy (zł) skali  umowy
(4x5)

1 2 3 4 5

1 Utrzymanie powierzchni pla-
ców zabaw, siłowni zewnętrz-
nych  oraz  urządzeń zabawo-
wych i  urządzeń do ćwiczeń
gimnastycznych  oraz  ogro-
dzenia  (pkt  2.3.,   2.4.,  2.5.,
2.6, 2.7.1 szczegółowego opi-
su przedmiotu zamówienia )

obiekt/miesiąc 2208

2 wymiana piasku w piaskow-
nicach  (pkt  2.7.2  szczegóło-
wego  opisu  przedmiotu  za-
mówienia)

m3 276

Łączna wartość prac netto
Podatek VAT 23%

Łączna wartość prac brutto

Łączną wartość prac netto z tabeli A oraz łączną wartość prac netto z tabeli B należy zsumować i 
wpisać do formularza ofertowego jako cenę netto zamówienia. Analogicznie należy postąpić z łącz-
ną wartością prac brutto. Suma  łącznej wartości prac brutto z tabeli A i z tabeli B stanowi cenę 
brutto zamówienia, którą należy przenieść do  formularza ofertowego

Tabela C – Łączna wartość prac do wpisania do formularza ofertowego
1

Suma łącznej wartości prac netto z tabeli A oraz łącznej wartość prac
netto z tabeli B  ………………….zł

2
Suma podatku VAT z tabeli A oraz podatku VAT z tabeli B  

………………….zł

3
Łączna wartość prac brutto z tabeli A oraz z tabeli B 

………………….zł
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