
Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 
i do umowy nr ................................................................. z dnia .............................

FORMULARZ CENOWY
obsadzenie kwietników, kwiatonier i wież kwiatowych na terenie miasta Płocka kwiatami

jednorocznymi oraz krzewami wraz z ich kompleksową pielęgnacją w 2019r.

Zakres prac Wartość netto Wartość brutto

1. NASADZENIA WIOSENNE:

a)  przygotowanie  kwietników,  kwiatonier,  wież
kwiatowych  oraz  doniczek  wiszących  do  obsadzeń  na
obiektach  wymienionych  w  załączniku  nr  2  do  OPZ  i
umowy;

b) zakup i dostawa materiału roślinnego oraz wykonanie
nasadzeń kwiatów jednorocznych i  krzewów wg ilości i
wykazu na obiektach wymienionych w załączniku nr 2 do
OPZ i umowy, a także rozstawienie na miejsca docelowe
na  terenie  miasta  Płocka  (zgodnie  z  wytycznymi
Inspektora  Nadzoru)  8  szt.  wież kwiatowych dużych,  2
szt  wież kwiatowych średnich i  6  szt.  wież kwiatowych
mniejszych oraz zawieszenie doniczek wiszących;

........................................ zł ........................................ zł

c)  pielęgnacja  w/w  kwiatów  jednorocznych  i  krzewów
(suma  poniższych  kwot,  tj.  od  czerwca  do
października,  nie  może  być  mniejsza  niż  17%  od
wynagrodzenia za całość umowy):

- -

Czerwiec 2019 r. ........................................ zł ........................................ zł

Lipiec 2019 r. ........................................ zł ........................................ zł

Sierpień 2019 r. ........................................ zł ........................................ zł

Wrzesień 2019 r. ........................................ zł ........................................ zł

Październik 2019 r. ........................................ zł ........................................ zł

d)  likwidacja w/w kwiatów jednorocznych oraz zwrot do
Zakładu  Usług  Miejskich  ,,Muniserwis”  Z.B.,  ul.
Przemysłowa 33, 09-400 Płock: 8 szt. wież kwiatowych
dużych i 6 szt. wież kwiatowych mniejszych (Uwaga: nie
należy usuwać posadzonych krzewów, a  6 szt. wież
kwiatowych mniejszych należy pozostawić na terenie
Parku  Pn.  umieszczając  je  we  wskazane  przez
Inspektorów Nadzoru miejsce).

........................................ zł ........................................ zł

2. NASADZENIA JESIENNE (suma poniższych kwot   nie może być mniejsza niż 2%   od wynagrodzenia za całość   
umowy):

a)  zakup  i  dostawa  oraz  wykonanie  nasadzeń
chryzantem  wg  ilości  i  wykazu  na  obiektach
wymienionych w załączniku nr 2 do OPZ i umowy;

........................................ zł ........................................ zł

b) pielęgnacja posadzonych chryzantem;  ........................................ zł ........................................ zł

c) likwidacja chryzantem oraz zwrot do  Zakładu Usług
Miejskich ,,Muniserwis” Z.B., ul. Przemysłowa 33,
09-400 Płock:  2 szt. wież kwiatowych średnich.

........................................ zł ........................................ zł

RAZEM: ........................................ zł ........................................ zł

„Wykonawca  oświadcza,  że  numer  rachunku  rozliczeniowego  wskazany  we  wszystkich
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu,  jest rachunkiem/nie jest rachunkiem*



dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U.
2018 poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.”

*- odpowiednie skreślić

ZAMAWIAJĄCY             WYKONAWCA

..............................         .................................


