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Lp. Przedmiot zamówienia

1 2 3 4 5 6

Dostawa

1. szt. 30

Razem netto (zł)

1. Petunia kaskadowa Veranda  ‘Dark Blue’ szt. 694

2. szt. 702

3. szt.

4. szt.

5. szt. 302

6. szt. 53

7. szt. 30

8. szt. 244

9. szt. 528

10. szt. 528

Pielęgnacja

Jednost-
ka miary

Ilość jed-
nostek

Cena jednost-
kowa netto w 

zł.
Wartość 

netto w zł.

Skrzynki kwiatowe wraz z mocowaniem 
bocznym pojedynczym

Podatek VAT 
(23%)
Razem brutto 
(zł)

Wytworzenie, dostawa i posadzenie 
roślin wraz z uzupełnieniem donic, 
skrzynek i konstrukcji kwietnikowych

Petunia kaskadowa Supertunia Vista 
‘Silverberry’

Petunia kaskadowa Supertunia Vista 
‘Bubblegum’ 1 180
Wilec ziemniaczany Ipomea batatas 
‘Lime’/’Marguerite’ 2 224

Wilczomlecz Euphorbia hypericifolia 
‘Diamond Frost’ 
Paciorecznik Canna ‘Orchid’ lub ‘La 
Boheme’ 
Trzcinnik ostrokwiatowy Calamagrostis 
acutiflora ‘Carl Forester’

Rozplenica japońska Pennisetum 
alopecuroides ‘Rubrum’
Pelargonia bluszczolistna zwisająca 
Pelargonia peltatum ‘Ville de Paris’/’Ville de 
Dresden’ - biała

Aksamitka rozpierzchła Tagetes patula 
nana ‘Aurora’/’Honey Moon’ - żółta 

Razem netto 
(zł.)

Podatek VAT 
(8%)

Razem brutto 
(zł.)
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1. szt.

Kwota podatku VAT (łącznie) (zł.)

Pielęgnacja roślin w okresie – od posadze-
nia do 31.10.2020 r. (Posadzone w 106 
donicach wiszących, 132 skrzynkach bal-
konowych, 244 donicach na płotkach, 10 
dużych, 32 małych konstrukcjach kwietni-
kowych – piramidach, 5 donicach czar-
nych, 4 donicach szarych, 20 donicach po-
liuretanowych). 6 485

Razem netto 
(zł.)
Podatek VAT 
(8%)
Razem brutto 
(zł.)

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia 
(łącznie) netto (zł.)

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia 
(łącznie) brutto (zł.)
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