
Wartość netto dla części I należy obliczyć wg wzoru: A * B = C

L.p. Zakres robót A B C

Wartość netto w zł

Część I – ceny jednostkowe w zł netto

1. wycinka drzew: Ilość sztuk -

a 217 …………………….. ……………………..
b o średnicy pnia 10-32 cm 342 …………………….. ……………………..
c o średnicy pnia 33-64 cm 74 …………………….. ……………………..
d o średnicy pnia powyżej 65 cm 15 …………………….. ……………………..

e
-

…………………….. ……………………..

2. wycinka krzewów
-

200,00 …………………….. ……………………..

3.

Ilość sztuk -

180 …………………….. ……………………..

4. Frezowanie karp korzeniowych:
Ilość sztuk  -

180,00
…………………….. ……………………..

5. Pielęgnacja drzew: -

1) Ilość sztuk

a o średnicy pnia poniżej 10 cm 50,00 …………………….. ……………………..
b o średnicy pnia 10-32 cm 300,00 …………………….. ……………………..
c o średnicy pnia 33-64 cm 300,00 …………………….. ……………………..
d o średnicy pnia powyżej 65 cm 50,00 …………………….. ……………………..

e
Ilość sztuk -

60,00 …………………….. ……………………..

 Załącznik nr 2    Formularz ofertowy (dotyczy całego okresu obowiązywania umowy):

Cena jednostkowa za 
usługę wycięcia za 1 

szt. drzewa  w zł netto

o średnicy pnia poniżej 10 cm (z 
zastrzeżeniem pkt 1 lit. e)

o średnicy pnia poniżej 10 cm, przy 
założeniu, że na 1 m2 powierzchni 
znajduje się minimum 5 szt. drzew 
planowanych do usunięcia. Usuwania 
drzew dotyczy terenów płaskich i 
skarpowych.

Ilość m2

Cena jednostkowa za 
usługę wycięcia 

drzew za 1m2 
powierzchni terenu 

porośniętej drzewami 
w zł netto

9 039,00

Ilość m2

Cena jednostkowa za 
usługę wycięcia 
krzewów za 1m2 

powierzchni terenu 
porośniętej krzewami 

w zł netto

Usuwanie złomów i wywrotów drzew w 
tym również interwencyjne usuwanie 
złomów i wywrotów drzew oraz 
interwencyjne usuwanie drzew 
zagrażających bezpieczeństwu 
wykonywane całodobowo w trybie 
pilnym i poza godzinami pracy Urzędu 
Miasta Płocka

Cena jednostkowa za 
usługę usunięcia 

drzew za  1 szt. bez 
względu na średnicę 
jego pnia w zł netto

Cena jednostkowa za 
usługę frezowania 

karpy korzeniowej za 
1 szt. w zł netto

Cięcia pielęgnacyjne i techniczne  
drzew:

Cena jednostkowa za 
usługę pielęgnacji za 

1 szt. drzewa  w zł 
netto

Usuwanie odrostów drzew (korzeniowych i 
piennych) bez zabiegów pielęgnacyjnych 
w koronie

Cena jednostkowa  za 
usługę usunięcia 
odrostów za 1 szt. 
drzewa w zł  netto



2) Chirurgia drzew: -

a 30,00

…………………….. ……………………..

b 20,00

…………………….. ……………………..

c 6,00

…………………….. ……………………..

d 6,00

…………………….. ……………………..

6.
Ilość sztuk -

80,00 …………………….. ……………………..

7.
-

…………………….. ……………………..

8.
Ilość sztuk -

50,00 …………………….. ……………………..

9. -

a …………………….. ……………………..
b …………………….. ……………………..
c

…………………….. ……………………..

Ilość sztuk/m2

Cena jednostkowa za 
usługę z zakresu 

chirurgii drzew za 1 
szt./1m2 w zł  netto

założenie bezinwazyjnego wiązania 
linowego (elastycznego) posiadającego 
wysokie parametry jakościowe i 
niezbędne atesty za 1 szt.

zabezpieczenie  ubytku  poprzez  
uformowanie  krawędzi  rany,  
wygładzenie jej powierzchni, wykonanie 
drenażu w uzasadnionych przypadkach, 
chemiczne, zabezpieczenie krawędzi rany 
środkiem impregnacyjnym za 1m2 ubytku

założenie odciągu linowego 
posiadającego wysokie parametry 
jakościowe za 1 szt.

założenie podpory posiadającej wysokie 
parametry jakościowe za 1 szt.

Wymiana, naprawa lub założenie 
nowych stelaży przy drzewach

Cena jednostkowa za 
usługę za 1 szt. 

stelaża  w zł  netto

Wykonanie oprysków ochronnych 
drzew

Ilość m2

Cena jednostkowa za 
usługę za 1m2  

opryskanej 
powierzchni w zł  

netto

1 000,00

Nawożenie drzew nawozami 
mineralnymi wieloskładnikowymi

Cena jednostkowa za 
usługę za 1 szt.  

drzewa  w zł  netto

Podlewanie roślin: Ilość sztuk/m2

Cena jednostkowa za 
usługę podlewania za 
1 szt./1m2 w zł netto

krzewy/byliny/trawy ozdobne za 1 m2 67 000,00
trawniki za 1 m2 25 000,00
drzewa za 1 szt. (minimum 50 l wody na 
jednokrotne podlewanie)

3 500,00



10. -

a 380,00

…………………….. ……………………..

b 20,00

…………………….. ……………………..

c 400,00

…………………….. ……………………..

d 400,00

…………………….. ……………………..

e 200,00

…………………….. ……………………..

f 15,00

…………………….. ……………………..

11. Prace inne w zakresie zieleni

-

250,00
…………………….. ……………………..

12.

-

…………………….. ……………………..

Walka ze szkodnikiem szrotówkiem 
kasztanowcowiaczkiem:

Ilość sztuk/m2

Cena jednostkowa za 
usługę za 1 szt./1m2 

w zł  netto

zawieszenie w koronie drzewa 1 szt. 
pułapki kominowej (znajdującej się w 
posiadaniu Zamawiającego), wraz z ich 
transportem i zakupem dyspensera 
feromonowego, środka owadobójczego 
oraz sznurka polipropylenowego 
ogrodniczego do zawieszenia na drzewie

zawieszenie w koronie drzewa 1 szt. 
pułapki kominowej wraz z jej zakupem i 
transportem - każda zakupiona pułapka 
powinna składać się z kompletu 
zawierającego pułapkę kominową w 
kolorze zielonym, dyspenser feromonowy, 
środek owadobójczy oraz, w razie braku w 
komplecie z pułapką elementu do 
zawieszenia, należy dodatkowo 
zamontować sznurek polipropylenowy 
ogrodniczy do zawieszenia na drzewie

zdjęcie z drzew pułapek, następnie ich 
umycie przy użyciu mydła potasowego 
ogrodniczego rozcieńczonego w wodzie, 
uzupełnienie dyspensera feromonowego, 
środka owadobójczego i sznurka 
polipropylenowego ogrodniczego w 
przypadku jego uszkodzenia, wraz z ich 
ponownym zawieszeniem, wraz z 
kosztami zakupu materiałów

zdjęcie 1 szt. pułapki po zakończeniu 
sezonu wegetacyjnego wraz z jej 
dokładnym umyciem przy użyciu mydła 
potasowego ogrodniczego 
rozcieńczonego w wodzie, wraz z 
kosztami zakupu materiałów, wraz z 
transportem pułapki na miejsce wskazane 
przez Zamawiającego

jednorazowe wyczyszczenie 1 szt. 
zawieszonej na drzewie budki lęgowej dla 
sikorek wraz z naprawą uszkodzonych 
budek.

montaż 1 szt. budki lęgowej dla sikorek, 
wraz z zakupem budki lęgowej typu A (wg 
Sokołowskiego) zbudowanej z drewna 
oraz w razie potrzeby z kosztem usunięcia 
starej budki lęgowej.

Ilość 
roboczogodzin

Cena za 1 
roboczogodzinę

Ściółkowanie roślin, wraz z kosztem 
zakupu i transportu ściółki

Ilość m2

Cena jednostkowa za 
usługę za 1m2 

wyściółkowanej 
powierzchni w zł netto

7 500,00



Część II – ceny ryczałtowe w zł netto

13.

a Od 1 do 30 kwietnia 2018r.
……………………..

b Od 1 do 31 maja 2018r.
……………………..

c Od 1 do 30 czerwca 2018r.

……………………..

d Od 1 do 31 lipca 2018r.
……………………..

e Od 1 do 31 sierpnia 2018r.
……………………..

f Od 1 do 30 września 2018r.
……………………..

g Od 1 do 31 października 2018r. 
……………………..

h Od 1 listopada 2018r. do 30 kwietnia 2019r.
……………………..

i Od 1 do 31 maja 2019r.
……………………..

j Od 1 do 30 czerwca 2019r.
……………………..

k Od 1 do 31 lipca 2019r.
……………………..

l Od 1 do 31 sierpnia 2019r.
……………………..

m Od 1 do 30 września 2019r.
……………………..

n Od 1 do 31 października 2019r. 
……………………..

o Od 1 listopada 2019r. do 30 kwietnia 2020r. 
……………………..

Łączna wartość netto w zł część I i część II:
……………………..

Podatek VAT 8% ……………………..

Łączna wartość brutto w zł część I i część II:
……………………..

UWAGA:

Kompleksowa pielęgnacja 189 szt. młodych drzew planowanych do posadzenia w 2018 r. na dz. o nr 
ewid. 6 w obrębie nr 6 przy ul. Bielskiej

1. Powyższe ceny jednostkowe i ryczałtowe netto obejmują wszelkie narzuty, robociznę, prace sprzętu, koszty 
jednorazowe, koszty transportu, zakupu, koszty przekazania odpadów do zagospodarowania, dodatki za 
utrudnienia, koszty ogólne oraz zysk i in. i zostaną powiększone o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu 
wykonania robót.       
2. Założone w szacunku ilości sztuk/m2/godziny są orientacyjne i w ciągu realizacji przedmiotu zamówienia mogą 
ulec zmianom w zależności od potrzeb jakie wystąpią.                    

3. Prace wymienione w części II należy rozpocząć od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy nasadzeń 
przez Ogrodnika Miasta Płocka do dnia 30.04.2020 roku, a w przypadku, gdy dzień przekazania przypadał będzie 
później niż pierwszego dnia miesiąca ryczałt za pierwszy okres pielęgnacji zostanie zapłacony proporcjonalnie do 
ilości dni od przekazania nasadzeń do ostatniego dnia rozpoczętego miesiąca.

W przypadku realizacji nasadzeń w etapach lub jedynie w części, prace wymienione w części II należy rozpocząć 
od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy nasadzeń przez Ogrodnika Miasta Płocka w ramach danego 
etapu lub posadzonej części drzew, a ryczałty zostaną przeliczone proporcjonalnie do ilości dni i sztuk drzew, jakie 
objęte były pielęgnacją w danym okresie zgodnie z ofertą Wykonawcy.

W przypadku całkowitej rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji nasadzeń 189 szt. młodych drzew, 
planowanych do posadzenia w 2018 r. na dz. o nr ewid. 6 w obrębie nr 6 przy ul. Bielskiej, prace określone w 
części II nie będą realizowane przez Wykonawcę.

4. Średnice pni drzew należy mierzyć na wysokości 1,30 m od powierzchni gruntu. W przypadku drzew o 
nieregularnym kształcie należy wykonać pomiar średnic w miejscu najszerszym i najwęższym, a sumę średnic 
podzielić przez dwa.
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