
Załącznik nr 3b do ogłoszenia
WYCENA OFERTOWA – część XI-XX

REJON ...........

1 2 3 4 5

Cena jednostkowa netto za
wykonanie sterylizacji jednej

kotki wolno żyjącej

Kwota
podatku VAT

8%

Cena jednostkowa
brutto za wykonanie

sterylizacji jednej kotki
wolno żyjącej

Łączna ilość
wykonania

sterylizacji kocic
wolno żyjących

Cena brutto za wykonanie
sterylizacji 65 kocic wolno

żyjących

65

Cena jednostkowa netto za
wykonanie kastracji jednego

kocura wolno żyjącego

Kwota
podatku VAT

8%

Cena jednostkowa
brutto za wykonanie

kastracji jednego
kocura wolno żyjącego

Łączna ilość
wykonania

kastracji kocurów
wolno żyjących

Cena brutto za wykonanie
kastracji 45 kocurów wolno

żyjących

45

Cena jednostkowa netto za
wykonanie zabiegu odpchlenia
jednego kota wolno żyjącego

Kwota
podatku VAT

8%

Cena jednostkowa
brutto za wykonanie
zabiegu odpchlenia
jednego kota wolno

żyjącego

Łączna ilość
wykonania
zabiegów

odpchlenia 

Cena brutto za wykonanie
zabiegów odpchlenia 110

kotów wolno żyjących

110

Cena jednostkowa netto za Kwota Cena jednostkowa Łączna ilość Cena brutto za wykonanie
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wykonanie zabiegu
odrobaczenia jednego kota

wolno żyjącego

podatku VAT
8%

brutto za wykonanie
zabiegu odrobaczenia

jednego kota wolno
żyjącego

wykonania
zabiegów

odrobaczenia 

zabiegów odrobaczenia 110
kotów wolno żyjących

110

Cena jednostkowa netto za
transport zwierzęcia celem

dowozu do zakładu leczniczego
na zabieg sterylizacji/kastracji

na dystansie 1 km

Kwota
podatku VAT

23%

Cena jednostkowa
brutto za transport
zwierzęcia celem

dowozu do zakładu
leczniczego na zabieg
sterylizacji/kastracji 

Łączny dystans
wykonanych usług

transportowych

Cena brutto za wykonanie
transportu zwierząt na łączny

dystans 10 km

10 km

                                                                 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO ZA WYKONANIE STERYLIZACJI 65 
KOCIC WOLNO ŻYJĄCYCH I WYKONANIE KASTRACJI 45 KOCURÓW 
WOLNO ŻYJĄCYCH ORAZ WYKONANIE ZABIEGÓW ODPCHLENIA 110 
KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, ZABIEGÓW ODROBACZENIA 110 KOTÓW 
WOLNO ŻYJĄCYCH, TRANSPORTU ZWIERZĄT NA DYSTANS 10 KM.

......................................................................
podpis osoby/ osób upoważnionych do  

występowania w imieniu wykonawcy
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