
Załącznik nr 6 do OPZ, Załącznik nr 6 do Umowy…………………………………………………

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy.............................................................

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

Numer telefonu...................................................................

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

3 wygrabianie liści i nieczystości z trawników i ze skupin krzewów

a) teren płaski

b) teren skarpowy

4 odchwaszczanie żywopłotów i skupin, krzewów, bylin

5 cięcie żywopłotów 

6

7 oprysk krzewów/drzew wraz z zakupem preparatu

8 nawożenie krzewów wraz z zakupem nawozu 550,00

9 usuwanie odrostów korzeniowych/pniowych drzew i krzewów szt. 60

10 usuwanie samosiewów drzew i krzewów w wieku do 10 lat 600,00

11 rbg 40

12 Dosiew nasion roślin łąkowych do istniejących trawników

13

a) krzewów szt. 300,00

b) bylin i traw ozdobnych szt. 300,00

14 miesiąc 9

Wartość netto prac z zakresu konserwacji zieleni (Z)

Podatek VAT 8%

Wartość Brutto (pkt A)

a b c d

1 miesiąc 5

2 miesiąc 2

3 miesiąc 5

4 miesiąc 2

5 likwidacja dzikich wysypisk:

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

Jednostka 
miary

Cena 
jednostkowa 

netto

m2 400 000,00

m2 439 989,50

koszenie chwastów I łąk kwietnych oraz trawy i trzciny z terenów plaży 
(powierzchnie wyłączone z regularnego koszenia tj. koszone 1-3 krotnie w 
ciągu sezonu)

m2 217 646,00

m2

m2 352 297,20

m2 255 013,00

m2 30 000,00

m2 7 750,00

cięcie krzewów, pnączy, usuwanie przekwitłych kwiatostanów ze skupin 
krzewów

m2 32 250,00

m2 1 550,00

m2

m2

inne prace w zakresie zieleni, które nie zostały przewidziane w/w 
zakresem, a których wykonanie będzie konieczne

m² 35 000

Sadzenie krzewów, bylin, traw wraz z zakupem materiału roślinnego i 
posadzeniem

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 2022 r.

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

prace z zakresu utrzymania czystości i porządku w ramach ryczałtu 
miesięcznego (na terenie w zarządzie ARS Sp. z o.o.): kwiecień – czerwiec, 
wrzesień-październik  2022 r.

prace z zakresu utrzymania czystości i porządku w ramach ryczałtu 
miesięcznego (na terenie w zarządzie ARS sp. z o.o.): lipiec - sierpień 
2022 r.* powiększone o 30%

prace z zakresu utrzymania czystości i porządku w ramach ryczałtu 
miesięcznego (na pozostałym terenie Skarpy Wiślanej): kwiecień – 
czerwiec, wrzesień-październik  2022 r.

prace z zakresu utrzymania czystości i porządku w ramach ryczałtu 
miesięcznego: lipiec - sierpień 2022 r., * powiększone o 30%



a) odpady niesegregowane t 10

b) odpady ulegające biodegradacji t 5

c) odpady wielkogabarytowe t 3

6 1 km 15

7 powierzchniowe zbieranie zanieczyszczeń 500

8 Czyszczenie pasów przykrawężnikowych chodników  i ścieżek rowerowych. 1 km 5

9 75

10 75

11 wykonywanie prac interwencyjnych i innych prac porządkowych rbg 200

12

a) grudzień 2021 r miesiąc 1

b) styczeń 2022 r. miesiąc 1
c) luty 2022 r. miesiąc 1
d) marzec 2022 r. miesiąc 1
e) listopad 2022 r. miesiąc 1

13

a) grudzień 2021 r. miesiąc 1
b) styczeń 2022 r. miesiąc 1
c) luty 2022 r. miesiąc 1
d) marzec 2022 r. miesiąc 1
e) listopad 2022 r. miesiąc 1

14

a) odśnieżanie obiektów 250,00

b) posypywanie piaskiem obiektów, wraz z zakupem i dowozem piasku 250,00

Podatek Vat 8%

Wartość Brutto (pkt B)

Ogółem wartość netto Z + CZ

Ogółem wartość brutto pkt A+B

czyszczenie pasów przykrawężnikowych jezdni, zatok parkingowych i 
parkingów

100 m²

Wykonywanie oprysku środkiem chwastobójczym chwastów na 
chodnikach, opaskach, parkingach, drogach, ścieżkach, placach.

100 m2

Usuwanie chwastów z chodników, opasek, schodów, ciągów pieszo-
rowerowych i parkingów z uprzednio wykonanym opryskiem środkiem 
chwastobójczym

100 m2

prowadzenie akcji zimowego utrzymania oraz prac czystościowych w 
ramach ryczałtu miesięcznego*(na terenie w zarządzie ARS Sp. z o.o.)

prowadzenie akcji zimowego utrzymania oraz prac czystościowych w 
ramach ryczałtu miesięcznego* (na pozostałym terenie Skarpy Wiślanej)

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

100 m2

100 m2

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 proporcjonalnie 
przeliczona do ilości dni miesiąca, w którym będą wykonywane prace objęte w/w 
ryczałtami

UWAGA  !!!

Wykonawcy powinni mieć na uwadze okoliczność, że podane w formularzu 
ofertowym ceny jednostkowe nie mogą być zmienione po otwarciu ofert i nie 
podlegają poprawkom. Zaleca się przed wpisaniem ich w poszczególne rubryki 
upewnienie się Wykonawcy, czy podał ceny prawidłowe i czy operuje 
prawidłową jednostką miary lub wagi. 
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