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Załącznik nr 2 
 

Oferta cenowa z zakresem usług objętym przedmiotem zamówienia 
do postępowania znak EG.220.31.2016 

 
Podstawowy zakres usług, objętych przedmiotem zamówienia 

Lp. Zakres usług* 
Wynagrodzenie 

miesięczne 
(ryczałtowe) netto 

Stawka VAT 
(%) 

Wynagrodzenie 
miesięczne 

(ryczałtowe) brutto 

Wynagrodzenie 
netto za 27 dni 

 

Wynagrodzenie 
brutto za 27 dni 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Kompleksowe utrzymanie terenu, tj: drogi, 
place, parkingi, chodniki, o powierzchni ok. 
23 000 m2,  
(Wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje 
usługi czyszczenia rynien)  

     

2 
Kompleksowe utrzymanie terenu zielonego 
i małej architektury o powierzchni ok. 
40 000 m2 

     

3 

Transport wewnętrzny obejmujący swoim 
zakresem: 
-transport odpadów, 
-transport z Zespołu Magazynów: 
  Medycznego, Głównego, 
  Technicznego i Przejściowego, 
- transport odzieży pacjentów z         
Punktów Przyjęć Zamawiającego do 
Magazynu Depozytowego, 
- transport i wykonywanie innych prac 
związanych z obsługą gospodarczą, 
zlecanych przez jednostki Zamawiającego, 
- transport leków i innych artykułów 
medycznych z Apteki Zamawiającego, 
- transport narzędzi medycznych z 
pracowni sterylizacji 
- transport zwłok i szczątków ludzkich 

     

4 Sprzątanie pomieszczeń administracyjno – 
gospodarczych o powierzchni ok. 9 170 m2      

 

RAZEM   
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* Szczegółowy zakres usług z powyższych pozycji znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ 
 
1. Wynagrodzenie netto za wykonanie podstawowego przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………… zł. 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 
2. Kwota podatku VAT wynosi: …………………………..zł. 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 
3. Wynagrodzenie brutto za wykonanie podstawowego przedmiotu zamówienia wynosi: …………………………………. zł. 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 
4. Zakres usług świadczonych opcjonalnie 

4.1. Stawka jednej roboczogodziny brutto za wykonanie prac w zakresie czyszczenia rynien i dachów wynosi: …………………………zł. w tym 

stawka podatku VAT ………. (%), netto ……………. zł. 
(słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 

 
Całkowite wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia [tj. za wykonanie usług podstawowych objętych przedmiotem 
zamówienia wraz zakresem usług świadczonych opcjonalnie, tj. czyszczenie rynien nie może być wyższe niż 110 % wynagrodzenia brutto za 
wykonanie podstawowego przedmiotu zamówienia i wynosi: ……………………………………zł. 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 
Całkowite wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………zł. 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 
Kwota podatku VAT wynosi: ……………………………..zł. 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 
 
 
...................................                                                                  ........................................................................................... 

             / miejscowość ,data /                                                                      /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, 
                                                                                                                  uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie 
                                                                                                                  prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu/ 


