
Załącznik nr 10 

do umowy ….......................................... z dnia …........................

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy ….............................................................

Adres wykonawcy.................................................................

Numer telefonu …................................

Numer teleksu …..................................
Wartość netto  należy wyliczyć wg wzoru:
d = b x c

Lp. Zakres prac Ilość jednostek Wartość netto

A.  Prace z zakresu konserwacji zieleni a b c d

1 koszenie trawników

a) teren płaski

b) teren skarpowy

2 wykaszanie trawy i trzciny z terenów plaży oraz chwastów

3 wygrabianie liści i nieczystości z trawników i ze skupin krzewów

a) teren płaski

b) teren skarpowy

4 odchwaszczanie krzewów, pnączy, bylin, traw ozdobnych

5 cięcie żywopłotów 

6 usuwanie przekwitłych kwiatostanów ze skupin krzewów

7 cięcie krzewów 

8 oprysk krzewów/drzew wraz z zakupem preparatu

9 nawożenie krzewów wraz z zakupem nawozu

10 usuwanie odrostów korzeniowych/pniowych drzew i krzewów szt. 120

11 usuwanie samosiewów drzew i krzewów 

12 inne prace w zakresie zieleni rbg 70

13 sadzenie wraz z zakupem materiału roślinnego i posadzeniem:

a) krzewów szt. 500,00

b) bylin i trawy ozdobnych szt. 500,00

14 miesiąc 18

Podatek VAT 8%

Wartość Brutto (pkt A)

a b c d

1 miesiąc 10

2 miesiąc 4

3 likwidacja dzikich wysypisk:

a) odpady niesegregowane t 40

b) odpady ulegające biodegradacji t 20

c) odpady wielkogabarytowe t 5

4 1 km 30

5 powierzchniowe zbieranie zanieczyszczeń 3000

6 czyszczenie pasów przykrawężnikowych chodników 1 km 10

KONSERWACJA TERENÓW ZIELENI ORAZ UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU, W TYM PROWADZENIE AKCJI ZIMOWEJ NA 
SKARPIE WIŚLANEJ W PŁOCKU                                                                                                                         

Jednostka 
miary

Cena 
jednostkowa 

netto

m2 884 556,40

m2 1 465 772,80

m2 20 000,00

m2 339 567,80

m2 415 031,80

m2 55 000,00

m2 14 000,00

m2 4 000,00

m2 55 000,00

m2 3 000,00

m2 1 000,00

m2 1 200,00

Prace z zakresu konserwacji zieleni na terenie nowo wyremontowanej 
Promenady I, na odcinku od Hotelu Starzyński do budynku Archiwum 
Państwowego, w ramach ryczałtu miesięcznego: marzec – listopad 
2018r., marzec – listopad 2019r.

Wartość netto prac z zakresu 
konserwacji zieleni (Z)

B. Prace z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz 
prowadzenia akcji zimowego utrzymania

prace z zakresu utrzymania czystości i porządku w ramach ryczałtu 
miesięcznego: kwiecień – czerwiec , wrzesień – październik 2018 r., 
kwiecień – czerwiec , wrzesień – październik 2019 r.*

prace z zakresu utrzymania czystości i porządku w ramach ryczałtu 
miesięcznego: lipiec – sierpień  2018 r., lipiec - sierpień 2019 r.* 
powiększone o 30 %

czyszczenie pasów przykrawężnikowych jezdni, zatok parkingowych i 
parkingów

100 m²



7 2230

8 150

9 150

10 wykonywanie prac interwencyjnych i innych prac porządkowych rbg 200

11

a) grudzień 2017 r., grudzień 2018 r. miesiąc 2
b) styczeń 2018 r., styczeń 2019 r. miesiąc 2
c) luty 2018 r., luty 2019 r. miesiąc 2
d) marzec 2018 r., marzec 2019 r. miesiąc 2
e) listopad 2018 r., listopad 2019 r. miesiąc 2

12

a) odśnieżanie obiektów 

b) posypywanie piaskiem obiektów, wraz z zakupem i dowozem piasku

Podatek Vat 8%
Wartość Brutto (pkt B)
Ogółem wartość netto Z + CZ
Ogółem wartość brutto pkt A+B

Zamawiający Wykonawca

zamiatanie chodników, schodów, ciągów pieszo-rowerowych, 
parkingów, opasek i powierzchni wyłączonych z ruchu oznaczonych 
znakami poziomymi

100 m2

wykonywanie oprysku środkiem chwastobójczym chwastów na 
chodnikach, opaskach, schodach, ciągu pieszo – rowerowym i 
parkingach

100 m2

usuwanie chwastów z chodników, opasek, schodów, ciągów pieszo-ro-
werowych i parkingów z uprzednio wykonanym opryskiem środkiem 
chwastobójczym

100 m2

prowadzenie akcji zimowego utrzymania w ramach ryczałtu 
miesięcznego*

zwalczanie śliskości ciągów pieszych, chodników, schodów, ścieżki 
pieszo – rowerowej, parkingów i placów nie objętych ryczałtem

100 m2 2 000,00

100 m2 2 000,00

Wartość Netto prac z zakresu 
utrzymania czystości i akcji zima 
(CZ)

* w przypadku zawarcia umowy w okresie nie obejmującym pełnego miesiąca kalendarzowego, wartość (niepełnego) ryczałtu miesięcznego 
będzie przeliczona proporcjonalnie do ilości dni miesiąca, w którym będą wykonywane prace objęte w/w ryczałtami.
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