
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ.

Lp. nazwa pojazdu/sprzętu - minimalne wymagania 
ilość godz. pracy od 
01 stycznia do 31 

grudnia 2018

stawka netto za 
godz. pracy 

sprzętu/pojazdu

wartość netto zamówienia za okres 
od 01 stycznia 2018 r. do 31 

grudnia 2018 r.

Pojazd specjalny w ilości 3 szt. przeznaczony do wywozu 
odpadów 

komunalnych,  tzw. śmieciarka trzyosiowa. Pojazd musi być 
obsługiwany przez  3 osoby – kierowca  oraz 2 pracowników 

fizycznych. Wszyscy muszą być  zatrudnieni na umowę o pracę. 1 865 
Pojazd specjalny w ilości 3 szt. przeznaczony do wywozu 

odpadów 
komunalnych,  tzw. śmieciarka trzyosiowa. Pojazd musi być 

obsługiwany przez  1 osobę – kierowcę, zatrudniony na umowę o 
pracę. 1 865 

Pojazd specjalny w ilości 1 szt. przeznaczony do wywozu 
odpadów 

komunalnych,  tzw. śmieciarka trzyosiowa z KP7. Pojazd musi być 
obsługiwany przez  3 osoby – kierowca  oraz 2 pracowników 

fizycznych. Wszyscy muszą być  zatrudnieni na umowę o pracę. 440 
Pojazd specjalny w ilości 1 szt. przeznaczony do wywozu 

odpadów 
komunalnych,  tzw. śmieciarka trzyosiowa z KP7. Pojazd musi być 

obsługiwany przez 1osobę – kierowcę, zatrudniony na umowę o 
pracę. 410 

Pojazd specjalny w ilości 1 szt. przeznaczony do wywozu 
odpadów 

komunalnych,  tzw. śmieciarka trzyosiowa dwukomorowa. 
Pojazd musi być obsługiwany przez  3 osoby – kierowca  oraz 2 

pracowników fizycznych. Wszyscy muszą być  zatrudnieni na umowę 
o pracę. 465 

Pojazd specjalny w ilości 1 szt. przeznaczony do wywozu 
odpadów 

komunalnych,  tzw. śmieciarka trzyosiowa dwukomorowa. 
Pojazd musi być obsługiwany przez  1 osobę – kierowcę, zatrudniony 

na umowę o pracę. 465 

Pojazd specjalny w ilości 2 szt. przeznaczony do wywozu 
odpadów 

komunalnych,  tzw. śmieciarka dwuosiowa o ładowności 
powyżej 8 m3. Pojazd musi być obsługiwany przez  3 osoby – 
kierowca  oraz 2 pracowników fizycznych. Wszyscy muszą być  

zatrudnieni na umowę o pracę. 1 510 
Pojazd specjalny w ilości 2 szt. przeznaczony do wywozu 

odpadów 
komunalnych,  tzw. śmieciarka dwuosiowa o ładowności 

powyżej 8 m3. Pojazd musi być obsługiwany przez  1 osobę – 
kierowcę, zatrudniony na umowę o pracę. 1 510 

Pojazd specjalny w ilości 2 szt. przeznaczony do wywozu 
odpadów komunalnych,  tzw. śmieciarka dwuosiowa o 

ładowności mniejszej niż  8 m3. Pojazd musi być obsługiwany 
przez  3 osoby – kierowca  oraz 2 pracowników fizycznych. Wszyscy 

muszą być  zatrudnieni na umowę o pracę.

1 135 

Pojazd specjalny w ilości 2 szt. przeznaczony do wywozu 
odpadów komunalnych,  tzw. śmieciarka dwuosiowa o 

ładowności mniejszej niż  8 m3. Pojazd musi być obsługiwany 
przez  1 osobę – kierowcę, zatrudniony na umowę o pracę.

1 135 

6

Pojazd do transportu odpadów w kontenerach typu KP35 w 
ilości 1 szt. Pojazd  musi być obsługiwany przez  1 osobę – 

kierowcę, zatrudnioną przez   Wykonawcę  na podstawie umowy o 
pracę. 2 050 
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7 Zamiatarka chodnikowa w ilości 3 szt. Dane zamiatarki będą 
udostępniane Zamawiającemu przez Wykonawcę bez obsługi - 

kierowcy. 810 

8 Odkurzacz miejski elektryczny  w ilości 1 szt. Dany odkurzacz 
będzie udostępnianany  Zamawiającemu przez Wykonawcę bez 

obsługi. 440 

9

Ciągnik rolniczy z osprzętem w postaci przyczepy, pługu, 
piaskarki w ilości 4 szt., bez obsługi. Dane ciągniki będą 

udostępniane Zamawiającemu przez Wykonawcę bez obsługi - 
kierowcy. 3 520 

10

Ciągnik rolniczy z osprzętem w postaci przyczepy, pługu w ilości 
2 szt., bez obsługi, przystosowany do odśnieżania chodników. 

Piaskarki zostaną przekazane przez Zamawiajacego.  Dane 
ciągniki będą udostępniane Zamawiającemu przez Wykonawcę bez 

obsługi - kierowcy. 1 000 

11

Ciągnik rolniczy z maszyną do przesiewu piasku na plaży w 
ilości 1 szt. Dany ciągnik z maszyną do przesiewu piasku  musi być 

obsługiwany przez  
 1 osobę – kierowcę, zatrudnioną przez Wykonawcę  na podstawie 

umowy o  pracę.

480 

12
Koparko-ładowarka w ilości 2 szt. Dana koparko-ładowarka musi 
być obsługiwana przez  1 osobę – operatora, zatrudnionego przez 

Wykonawcę  na podstawie umowy o pracę. 1 560 

13
Samochód ciężarowy o masie całkowitej do 3,5 t w ilości 3 szt. 

Dany samochód będzie udostępniony przez Wykonawcę bez 
kierowcy.  1 220 

14

Samochód ciężarowy o masie całkowitej powyżej  3,5 t z 
osprzętem w postaci przyczepy i pługu w ilości 1 szt. Samochód 

musi być obsługiwana przez  1 osobę – kierowcę, zatrudnionego 
przez Wykonawcę  na podstawie umowy o pracę. 305 

 razem wartość netto:

podatek VAT ……….%

wartość brutto:

SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO: ……………………………………………………………………………………


