
Arkusz1

Strona 1

Formularz wyceny  ofertowej zał. nr 5a

Rejon nr  I

Lp.

1 2 3 4 5 6

1 3616,9

2 362

3 904,25

4 100

5 godz. 100

6 12857,5

7 100m2 3214,38

8 2352,5

9 588,13

10 100 m 2 235

11 257,15

12 Razem (netto) za jeden sezon

13 Razem (netto) za 4 sezony

14 Podatek VAT (8%)

15
Wartość brutto

Na zakres prac zimowego utrzymania i letniego oczyszczania ciągów 
komunikacyjnych, placów, schodów poza pasem drogowym w latach 2020–

2024

Wyszczególnienie 
prac

Jednostka 
miary

Ilość jed-
nostek

Cena jed-
nostkowa 

zł
Wartość netto zł 

(4*5)

Ręczne oczyszczanie 
ciągów 
komunikacyjnych,  
placów, schodów  
ujętych w stałym 
oczyszczaniu (również 
na interwencję)

100m2

Ręczne mycie ciągów 
komunikacyjnych, pla-
ców, schodów

100m2

Interwencyjne, ręczne 
oczyszczanie ciągów 
komunikacyjnych,  pla-
ców, schodów nieuję-
tych w stałym oczysz-
czaniu

100m2

Użycie małej solarki  
(do 3,5 t) lub ciągnika 
łącznie z załadunkiem i 
materiałem na inter-
wencyjne utrzymanie 
ciągów komunikacyj-
nych przeznaczonych 
również dla ruchu po-
jazdów

100m2

Praca samochodów 
ciężarowych do wywozu 
śniegu z załadunkiem

Ręczne zimowe utrzy-
manie ciągów komuni-
kacyjnych, placów, 
schodów łącznie z ma-
teriałem ( również na in-
terwencję ) ujętych na 
stałe

100 m2

Ręczne zimowe utrzy-
manie ciągów komuni-
kacyjnych, placów, 
schodów łącznie z ma-
teriałem  na interwencję 
(nie ujętych na stałe)

Ręczne oczyszcz.cią-
gów komunikacyjnych, 
placów, schodów uję-
tych w harmonogramie 
oczyszcz. ręcz. w okre-
sach ustąpienia warun-
ków zimowych ( również 
na interwencję )

100 m2

Interwencyjne ręcz. 
oczyszcz. ciągów ko-
munikacyjnych, placów, 
schodów nie ujętych w 
harm. oczyszcz. ręcz. w 
okresach ustąpienia wa-
runków zimowych.

100 m2

Ręczne mycie ciągów 
komunikacyjnych, pla-
ców, schodów w okresie 
ustąpienia warunków 
zimowych

Pozimowe oczyszcza-
nie ciągów komunika-
cyjnych, placów, scho-
dów (łącznie z wywo-
zem zanieczyszczeń).

100 m2



Arkusz1

Strona 2

Formularz wyceny  ofertowej zał nr 5b

Rejon nr  II

Lp.
1 2 3 4 5 6

1 12044

2 1204

3 3011

4 1040

5 godz. 500

6 14151,5

7 3537,88

8 6316,4

9 1579,1

10 631

11 551,58

12
Razem (netto)

13 Razem netto za cztery sezony
14 Podatek VAT (8%)

15
Wartość brutto

Na zakres prac zimowego utrzymania i letniego oczyszczania ciągów 
komunikacyjnych, placów, schodów poza pasem drogowym w latach 2020–

2024

Wyszczególnienie 
prac

Jednostka 
miary

Ilość 
jednostek

Cena 
jednostko
wa zł

Wartość netto w 
zł ( 4*5)

Ręczne oczyszczanie 
ciągów 
komunikacyjnych, 
placów, schodów 
ujętych w stałym 
oczyszczaniu (również 
na interwencję)

100m2

Ręczne mycie ciągów 
komunikacyjnych, pla-
ców, schodów

100m2

Interwencyjne, ręczne 
oczyszczanie ciągów 
komunikacyjnych,  pla-
ców, schodów, nieuję-
tych w stałym oczysz-
czaniu

100m2

Użycie małej solarki  
(do 3,5 t) lub ciągnika 
łącznie z załadunkiem i 
materiałem na inter-
wencyjne utrzymanie 
ciągów komunikacyj-
nych przeznaczonych 
również  dla ruchu po-
jazdów

100m2

Praca samochodów 
ciężarowych do wywozu 
śniegu z załadunkiem

Ręczne zimowe utrzy-
manie ciągów komuni-
kacyjnych, schodów 
łącznie z materiałem 
( również na interwencję 
) ujętych na stałe

100 m2

Ręczne zimowe utrzy-
manie ciągów komuni-
kacyjnych, placów, 
schodów łącznie z ma-
teriałem  na interwencję 
(nie ujętych na stałe)

100m2

Ręczne oczyszcz. cią-
gów komunukacyjnych, 
placów,schodów ujętych 
na stale, w okresach 
ustąpienia warunków 
zimowych ( również na 
interwencję )

100 m2

Interwencyjne ręcz. 
oczyszcz. ciągów ko-
munukacyjnych, pla-
ców, schodów nie uję-
tych w harm.oczyszcz. 
ręcz. w okresach ustą-
pienia warunków zimo-
wych

100 m2

Ręczne mycie ciągów 
komunikacyjnych, pla-
ców, schodów w okresie 
ustąpienia warunków 
zimowych

100m2

Pozimowe oczyszcza-
nie ciągów komunika-
cyjnych, placów, scho-
dów  (łącznie z wywo-
zem zanieczyszczeń)

100 m2



Arkusz1

Strona 3

Formularz wyceny  ofertowej zał. nr 5c

Lp.

1 2 3 4 5 6

1 11049,5

2 1104

3 88225,69

4 2762,25

5 500

6 godz. 1000

7 55406

8 13851,5

9 10912,9

10 2728,23

11 40657

12 3456,64

13 577,74

14 Razem (netto)
15 Razem netto za cztery sezony
16 Podatek VAT (8%)

17 Wartość brutto

Na zakres prac zimowego utrzymania i letniego oczyszczania ciągów 
komunikacyjnych, placów, schodów poza pasem drogowym w latach 2020–
2024                                                                                                                                  
           Rejon III

Wyszczególnienie 
prac

Jednostka 
miary

Ilość jed-
nostek

Cena jed-
nostkowa 

zł
Wartość netto zł 

(4*5)

Ręczne oczyszczanie 
ciągów 
komunikacyjnych,  
placów, schodów  
ujętych w stałym 
oczyszczaniu (również 
na interwencję)

100m2

Ręczne mycie ciągów 
komunikacyjnych, pla-
ców i schodów

100m2

Ręczne codzienne 
oczyszczanie( z uży-
ciem wózka) ciągów 
komunikacyjnych,  pla-
ców,schodów ujętych w 
harmonogramie 
oczyszczania (również 
na interwencje ) wraz z 
patrolowaniem.

100m2

Interwencyjne, ręczne 
oczyszczanie ciągów 
komunikacyjnych,  pla-
ców, schodów,  nieuję-
tych w stałym oczysz-
czaniu

100m2

Użycie małej solarki  
(do 3,5 t) lub ciągnika 
łącznie z załadunkiem i 
materiałem na inter-
wencyjne utrzymanie 
ciągów komunikacyj-
nych przeznaczonych 
również dla ruchu po-
jazdów

100m2

Praca samochodów 
ciężarowych do wywozu 
śniegu z załadunkiem

Ręczne zimowe utrzy-
manie ciągów komuni-
kacyjnych, placów, 
schodów łącznie z ma-
teriałem ( również na in-
terwencję ) ujętych na 
stałe.

100 m2

Ręczne zimowe utrzy-
manie ciągów komunu-
kacyjnych, placów, 
schodów łącznie z ma-
teriałem na interwencje  
(nie ujętych na stałe)

100 m2

Ręczne oczyszcz. cią-
gów komunikacyjnych, 
placów, schodów uję-
tych w harmonogramie 
oczyszcz. ręcz. w okre-
sach ustąpienia warun-
ków zimowych ( również 
na interwencję )

100 m2

Interwencyjne ręcz. 
oczyszcz. ciągów ko-
munikacyjnych, placów, 
schodów nie ujętych w 
harm.oczyszcz. ręcz. w 
okresach ustąpienia wa-
runków zimowych.

100 m2

Ręczne codzienne 
oczyszczanie( z uży-
ciem wózka) ciągów 
komunikacyjnych, pla-
ców,schodów  ujętych w 
harmonogramie 
oczyszczania w okresie 
ustąpienia war. Zimo-
wych (również na inter-
wencje ) wraz z patro-
lowaniem.

100m2

Ręczne mycie ciągów 
komunikacyjnych, pla-
ców, schodów w okresie 
ustąpienia warunków 
zimowych

100m2

Pozimowe oczyszcza-
nie ciągów komunika-
cyjnych, placów, scho-
dów (łącznie z wywo-
zem zanieczyszczeń)

100 m2



Arkusz1

Strona 4

Formularz wyceny  ofertowej zał. nr 5d

Lp.

1 2 3 4 5 6

1 11875,15

2 1187

3 2968,79

4 500

5 godz. 100

6 30266

7 7566,5

8 6183,2

9 1538,3

10 100 m 2 605

11 605,32

12 Razem (netto)
13 Razem netto za cztery sezony
14 Podatek VAT (8%)
15 Wartość brutto

Na zakres prac zimowego utrzymania i letniego oczyszczania ciągów 
komunikacyjnych, placów, schodów poza pasem drogowym w latach 2020–
2024                                                                                                               
Rejon IV

Wyszczególnienie 
prac

Jednostka 
miary

Ilość 
jednostek

Cena 
jednostko
wa zł

Wartość netto  zł ( 
4*5)

Ręczne oczyszczanie 
ciągów 
komunikacyjnych,  
placów, schodów  
ujętych w stałym 
oczyszczaniu (również 
na interwencję)

100m2

Ręczne mycie ciągów 
komunikacyjnych, pla-
ców, schodów

100m2

Interwencyjne, ręczne 
oczyszczanie ciągów 
komunikacyjnych,  pla-
ców, schodów,  nieuję-
tych w stałym oczysz-
czaniu

100m2

Użycie małej solarki  
(do 3,5 t) lub ciągnika 
łącznie z załadunkiem i 
materiałem na inter-
wencyjne utrzymanie 
ciągów komunikacyj-
nych przeznaczonych 
również dla ruchu po-
jazdów

100m2

Praca samochodów 
ciężarowych do wywozu 
śniegu z załadunkiem

Ręczne zimowe utrzy-
manie ciągów komuni-
kacyjnych, placów, 
schodów łącznie z ma-
teriałem ( również na in-
terwencję ) ujętych na 
stałe

100 m2

Ręczne zimowe utrzy-
manie ciągów komuni-
kacyjnych, placów, 
schodów łącznie z ma-
teriałem  na interwencję 
(nie ujętych na stałe)

100m2

Ręczne oczyszcz. Cią-
gów komunikacyjnych, 
placów,schodówh uję-
tych w harmonogramie 
oczyszcz. ręcz. w okre-
sach ustąpienia warun-
ków zimowych ( również 
na interwencję )

100 m2

Iinterwencyjne ręcz. 
oczyszcz.ciągów komu-
nikacyjnych, placów, 
schodów, nie ujętych w 
harm.oczyszcz. ręcz. w 
okresach ustąpienia wa-
runków zimowych

100 m2

Ręczne mycie ciągów 
komunikacyjnych, pla-
ców, schodów w okresie 
ustąpienia warunków 
zimowych
Pozimowe oczyszcza-
nie ciągów komunika-
cyjnych, placów, scho-
dów, (łącznie z wywo-
zem zanieczyszczeń)

100 m2


	Arkusz1

