
Załącznik nr 3 do ogłoszenia, nr  5 do wzoru Umowy
WYCENA OFERTOWA 

L.p. 1 2 3 4 5

1.

Cena jednostkowa netto za
godzinę pracy lekarza

weterynarii (lub zespołu
interwencyjnego) w terenie

w godzinach od 7.00 do
21.00

Kwota podatku
VAT
8%

Cena jednostkowa
brutto za godzinę

pracy lekarza
weterynarii (lub

zespołu
interwencyjnego)

w terenie w godzinach
od 7.00 do 21.00 

Ilość godzin pracy
lekarza weterynarii (lub

zespołu
interwencyjnego)

w miesiącu, w terenie
w godzinach od 7.00 do

21.00

Cena brutto w miesiącu za
30 godzin pracy lekarza
weterynarii (lub zespołu

interwencyjnego) w terenie
w godzinach od 7.00 do

21.00

30

2.

Cena jednostkowa netto za
godzinę pracy lekarza

weterynarii (lub zespołu
interwencyjnego) w terenie
w godzinach od 21.00 do
7.00 oraz w dni wolne od
pracy (niedziele i święta)

Kwota podatku
VAT
8%

Cena jednostkowa
brutto za godzinę

pracy lekarza
weterynarii (lub

zespołu
interwencyjnego)

w terenie w godzinach
od 21.00 do 7.00 oraz
w dni wolne od pracy

(niedziele i święta)

Ilość godzin pracy
lekarza weterynarii (lub

zespołu
interwencyjnego) w

miesiącu, w terenie w
godzinach od 21.00 do

7.00 oraz w dni wolne od
pracy (niedziele i święta)

Cena brutto w miesiącu za
10 godzin pracy lekarza
weterynarii (lub zespołu

interwencyjnego) w terenie
w godzinach od 21.00 do
7.00 oraz w dni wolne od
pracy (niedziele i święta)

10

3.
Cena jednostkowa netto za

dojazd do miejsca akcji
samochodem w celu

Kwota podatku
VAT
23%

Cena jednostkowa
brutto za dojazd do

miejsca akcji

Łączny dystans
wykonanych usług

transportowych

Cena brutto w miesiącu za
dojazd do miejsca akcji

samochodem w celu
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świadczenia usług
weterynaryjnych oraz za
transport zwierzyny na

dystansie 1 km

samochodem w celu
świadczenia usług

weterynaryjnych oraz
za transport zwierzyny

na dystansie 1 km

w miesiącu

świadczenia usług
weterynaryjnych oraz za
transport zwierzyny na

łącznym dystansie 300 km

300

4.

Cena jednostkowa netto za
użycie jednego zestawu
środków medycznych

i sprzętu medycznego do
udzielenia pomocy
zwierzęciu, z grupy

zwierzyny grubej, jego
tymczasowego

obezwładnienia lub
uśmiercenia

Kwota podatku
VAT
8%

Cena jednostkowa
brutto za użycie
jednego zestawu

środków medycznych
i sprzętu medycznego
do udzielenia pomocy

zwierzęciu, z grupy
zwierzyny grubej, jego

tymczasowego
obezwładnienia lub

uśmiercenia

Ilość użytych zestawów
środków medycznych

i sprzętu medycznego do
udzielenia pomocy
zwierzęciu, z grupy

zwierzyny grubej, jego
tymczasowego

obezwładnienia lub
uśmiercenia
w miesiącu

Cena brutto w miesiącu za
użycie 5 zestawów środków

medycznych i sprzętu
medycznego do udzielenia

pomocy zwierzęciu, z grupy
zwierzyny grubej, jego

tymczasowego
obezwładnienia lub

uśmiercenia

5

5. Cena jednostkowa netto za
użycie jednego zestawu
środków medycznych

i sprzętu medycznego do
udzielenia pomocy
zwierzęciu, z grupy

zwierzyny drobnej, jego
tymczasowego

obezwładnienia lub

Kwota podatku
VAT
8%

Cena jednostkowa
brutto za użycie
jednego zestawu

środków medycznych
i sprzętu medycznego
do udzielenia pomocy

zwierzęciu, z grupy
zwierzyny drobnej,
jego tymczasowego

Ilość użytych zestawów
środków medycznych

i sprzętu medycznego do
udzielenia pomocy
zwierzęciu, z grupy

zwierzyny drobnej, jego
tymczasowego

obezwładnienia lub
uśmiercenia

Cena brutto w miesiącu za
użycie 5 zestawów środków

medycznych i sprzętu
medycznego do udzielenia

pomocy zwierzęciu, z grupy
zwierzyny drobnej, jego

tymczasowego
obezwładnienia lub

uśmiercenia
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uśmiercenia
obezwładnienia lub

uśmiercenia
w miesiącu

5

6.
Cena jednostkowa netto za

wykonanie jednej
diagnostyki RTG

Kwota podatku
VAT
8%

Cena jednostkowa
brutto za wykonanie
jednej diagnostyki

RTG

Ilość wykonanych
diagnostyk RTG

w miesiącu

Cena brutto w miesiącu za
wykonanie 6 diagnostyk

RTG

6

7.
Cena jednostkowa netto za

jedną interwencję w sprawie
chorego/rannego ptactwa

Kwota podatku
VAT
8%

Cena jednostkowa
brutto za jedną

interwencję w sprawie
chorego/rannego

ptactwa

Ilość przeprowadzonych
interwencji w sprawie

chorego/rannego ptactwa
w miesiącu

Cena brutto w miesiącu za
przeprowadzenie 60

interwencji w sprawie
chorego/rannego ptactwa

60

8.

Cena jednostkowa netto za
jedną dobę czasowego

utrzymywania szpitalnego
zwierząt

Kwota podatku
VAT
8%

Cena jednostkowa
brutto za jedną dobę

czasowego
utrzymywania

szpitalnego zwierząt

Ilość dób czasowego
utrzymywania

szpitalnego zwierząt
w miesiącu

Cena brutto w miesiącu za
30 dób czasowego

utrzymywania szpitalnego
zwierząt
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30

9.
Cena jednostkowa netto za

unieszkodliwienie 1 kg
zwłok zwierzęcych 

Kwota podatku
VAT
8%

Cena jednostkowa
brutto za

unieszkodliwienie 1 kg
zwłok zwierzęcych 

Ilość unieszkodliwionych
kilogramów zwłok

zwierzęcych
w miesiącu

Cena brutto w miesiącu za
unieszkodliwienie 600 kg

zwłok zwierzęcych

600

10.
Cena jednostkowa netto za
montaż jednej odłowni na

dziki

Kwota podatku
VAT
23%

Cena jednostkowa
brutto za montaż

jednej odłowni na dziki

Ilość wykonanych
montaży jednej odłowni

na dziki
w miesiącu

Cena brutto w miesiącu za
wykonanie 2 montaży jednej

odłowni na dziki

2

11.
Cena jednostkowa netto za
demontaż jednej odłowni na

dziki

Kwota podatku
VAT
23%

Cena jednostkowa
brutto za demontaż

jednej odłowni na dziki

Ilość wykonanych
demontaży jednej
odłowni na dziki

w miesiącu

Cena brutto w miesiącu za
wykonanie 2 demontaży
jednej odłowni na dziki

2

12. Cena jednostkowa netto za
transport jednej odłowni na

dziki na dystansie 1 km

Kwota podatku
VAT
23%

Cena jednostkowa
brutto za transport

jednej odłowni na dziki

Dystans wykonanych
usług transportowych
odłowni w miesiącu

Cena brutto w miesiącu za
transport odłowni na

łącznym dystansie 50 km
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na dystansie 1 km

50 km

13.

Cena jednostkowa netto za
nęcenie dzików w dwóch

odłowniach w jednym
miesiącu

Kwota podatku
VAT
23%

Cena jednostkowa
brutto za  nęcenie
dzików w jednym

miesiącu

Zakładany okres
w których odbywać się
będzie nęcenie dzików

Cena brutto w miesiącu za
nęcenie dzików w 1 miesiącu

1

14.
Cena jednostkowa netto za
farmakologiczne uśpienie

jednego dzika

Kwota podatku
VAT
8%

Cena jednostkowa
brutto za

farmakologiczne
uśpienie jednego dzika

Ilość farmakologicznie
uśpionych dzików

w miesiącu

Cena brutto w miesiącu za
farmakologiczne uśpienie

5 dzików

5

15. 

Cena jednostkowa netto za
uśpienie jednego dzika przy

użyciu pneumatycznego
aplikatora weterynaryjnego

Kwota podatku
VAT
8%

Cena jednostkowa
brutto za uśpienie
jednego dzika przy

użyciu
pneumatycznego

aplikatora
weterynaryjnego

Ilość uśpionych dzików
przy użyciu

pneumatycznego
aplikatora

weterynaryjnego
w miesiącu

Cena brutto w miesiącu za
uśpienie

5 dzików przy użyciu
pneumatycznego aplikatora

weterynaryjnego
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5

16. 
Cena jednostkowa netto za

usunięcie jednego
gniazda/roju owadów

Kwota podatku
VAT
23%

Cena jednostkowa
brutto za usunięcie

jednego gniazda/roju
owadów

Ilość usuniętych 
gniazd/rojów owadów

w miesiącu

Cena brutto w miesiącu za
usunięcie 3 gniazd/rojów

owadów

3

                                                                 

Suma cen brutto w miesiącu (dla zadań określonych od l.p. 1 do 16) 

Cena ofertowa: suma cen brutto w miesiącu x 22 miesiące (dla zadań określonych od l.p. 1 do 16)

......................................................................
         (podpis osoby/osób upoważnionych do
            występowania w imieniu Wykonawcy)         
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