
Formularz wyceny ofertowej zał 5a

Strona 1

 Załącznik nr 5a do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy

………………………………………………
              (pieczęć oferenta)

Formularz wyceny ofertowej

Poz. Opis czynności JM

A B C D E F G
1

21,5 227

2

21,5 88

3
21,5 779

4
M-c 21,5 1

5

21,5 14

6

21,5 14

7
M-c 21,5 1

8
dzień awaryjnie 1

9
M-c 21,5 1

I.1
I.2 Podatek VAT 23%, zł (G I.1x0,23)
I.3 Wartość ofertowa zamówienia brutto I, zł (G I.1+G I.2)

CZĘŚĆ II – wartość ofertowa po ustaniu gwarancji 14.06.2022 – 30.06.2024 r.
1’

24,5 227

2’

24,5 88

3’
24,5 779

4’
M-c 24,5 1

5’

24,5 14

6’

24,5 14

7’
M-c 24,5 1

8’
dzień awaryjnie 1

9’ M-c 24,5 1

II.1

CZĘŚĆ I -wartość ofertowa w okresie gwarancji 01.09.2020 – 13.06.2022

Ilość 
miesięcy

Przewidywana 
ilość JM w 

okresie 
obowiązywania 

umowy

Cena 
jednostkowa 

netto

Wartość 
netto 

(DxExF)

Utrzymanie miesięczne jednego punktu oświetleniowego 
zamontowanego na słupie oświetleniowym wraz z instalacją 
zasilającą

punkt 
oświetleniowy / 

m-c

Utrzymania miesięczne jednego punktu oświetleniowego 
zamontowanego na: elewacjach budynków lub przy pomnikach 
zamocowanych ponad gruntem wraz z instalacją zasilającą

punkt 
oświetleniowy / 

m-c

Utrzymanie miesięczne jednego punktu oświetleniowego 
doziemnego (oprawy zamontowanej w gruncie) wraz z instalacją 
zasilającą

punkt 
oświetleniowy / 

m-c

Utrzymanie stacji transformatorowej K-1596 wraz z  
elektroenergetyczną linią kablową SN i altaną w której znajduje się 
stacja

Utrzymanie 1 z 6 studni z rozdzielnicami do sterowania 
oświetleniem zlokalizowanych w gruncie oraz 8 zlokalizowanych w 
donicach kasztanowców wraz z instalacją zasilającą 

Rozdzielnica / 
m-c

Utrzymanie 1 z 14 rozdzielnic do sterowania oświetleniem 
zlokalizowanych w kanale technologicznym fontanny (dostęp do 
rozdzielnic jest możliwy po podniesieniu ciężkich kamiennych płyt) 
 wraz z instalacją zasilającą 

Rozdzielnica / 
m-c

Utrzymanie instalacji elektroenergetycznej nN 0,4 kV zasilanej ze 
stacji transformatorowej K-1596 na pl. Litewskim w Lublinie

Dzień pracy agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilenia 
oświetlenia i urządzeń o mocy minimum 40 kW wraz z 
podłączeniem i obsługą na czas trwania awarii

Obsługa systemu informatycznego sterowania oświetleniem na pl. 
Litewskim

Wartość ofertowa zamówienia netto I, zł (G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7+G8+G9)

Utrzymanie miesięczne jednego punktu oświetleniowego 
zamontowanego na słupie oświetleniowym wraz z instalacją 
zasilającą

punkt 
oświetleniowy / 

m-c

Utrzymania miesięczne jednego punktu oświetleniowego 
zamontowanego na: elewacjach budynków lub przy pomnikach 
zamocowanych ponad gruntem wraz z instalacją zasilającą

punkt 
oświetleniowy / 

m-c

Utrzymanie jednego punktu oświetleniowego doziemnego (oprawy 
zamontowanej w gruncie) wraz z instalacją zasilającą

punkt 
oświetleniowy / 

m-c

Utrzymanie stacji transformatorowej K-1596 wraz z  
elektroenergetyczną linią kablową SN i altaną w której znajduje się 
stacja

Utrzymanie 1 z 6 studni z rozdzielnicami do sterowania 
oświetleniem zlokalizowanych w gruncie oraz 8 zlokalizowanych w 
donicach kasztanowców wraz z instalacją zasilającą 

Rozdzielnica / 
m-c

Utrzymanie 1 z 14 rozdzielnic do sterowania oświetleniem 
zlokalizowanych w kanale technologicznym fontanny (dostęp do 
rozdzielnic jest możliwy po podniesieniu ciężkich kamiennych płyt) 
 wraz z instalacją zasilającą 

Rozdzielnica / 
m-c

Utrzymanie instalacji elektroenergetycznej nN 0,4 kV zasilanej ze 
stacji transformatorowej K-1596 na pl. Litewskim w Lublinie

Dzień pracy agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilenia 
oświetlenia i urządzeń o mocy minimum 40 kW wraz z 
podłączeniem i obsługą na czas trwania awarii
Obsługa systemu informatycznego sterowania oświetleniem na pl. 
Litewskim

Wartość ofertowa zamówienia netto II, zł  (G1’+G2’+G3’+G4’+G5’+G6’+G7’+G8’+G9’)
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II.2 Podatek VAT 23%, zł (G II.1x0,23)
II.3

CZĘŚĆ III – wartość ofertowa wynikająca z załączników 5b i 5c

10 46

11 Prace naprawcze wynikające z wystąpienia zdarzeń losowych 46

III.1 Wartość ofertowa zamówienia netto III, zł (G10+G11)
III.2 Podatek VAT 23%, zł (G III.1x0,23)
III.3 Wartość ofertowa zamówienia brutto III, zł (G III.1+G III.2)

CZĘŚĆ IV – wartość ofertowa ogółem
IV.1 Wartość ofertowa zamówienia netto ogółem, zł (G I.1+G II.1+G III.1)
IV.2
IV.3 Wartość ofertowa zamówienia brutto ogółem, zł (G I.3+G II.3+G III.3)

Lublin, dnia  ………………..2020 r.
ZP-P-I.271.76.2020

Numer mdok 95009/07/2020 …………………………..
podpis

Wartość ofertowa zamówienia brutto II, zł (G II.1+G II.2)

Materiały eksploatacyjne związane z utrzymaniem instalacji 
oświetleniowej i elektroenergetycznej na Pl. Litewskim oraz koszty 
ich wymiany

Kwota netto wynikająca z  
Załącznika nr 5b do SIWZ 

(Załącznika nr 34 do Umowy)
Kwota netto wynikająca z 
Załącznika nr 5c do SIWZ 

(Załącznika nr 35 do Umowy)

Podatek VAT ogółem, zł (G I.2+G II.2+G III.2)
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