
WÓJT GMINY
16-404 JELENIEWO

pow. suwalski, woj.podlaskie Jeleniewo, dnia 1 grudnia 2021 r.
te l./fax (87) 568-30-22  4 * &

OŚK.7013.1.2021

Zapytanie ofertowe

Gmina Jeleniewo na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U z 2021, poz.l 129), zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 
na zadanie pod nazwą: Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy Jeleniewo o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30 000 euro.

I. Zamawiający:
Gmina Jeleniewo ul. Słoneczna 3,16-404 Jeleniewo, pow. suwalski, woj. podlaskie,
Numer telefonu/faksu: (87) 568 30 22
Strona internetowa: http://bip.ieleniewo.i-gmina.pl/
e-mail: ug ieleniewo@pro.onet.pl

II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: Usługi w zakresie konserwacji 

oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeleniewo.

2. Opis położenia przedmiotu zamówienia: Bachanowo, Błaskowizna, Białorogi, 
Gulbieniszki, Jeleniewo Suwalska 1, Jeleniewo Suwalska 2, Jeleniewo Sportowa, 
Jeleniewo Parkowa, Jeleniewo Słoneczna 1, Jeleniewo Słoneczna 2, Jeleniewo Ogrodowa, 
Jeleniewo Kwiatowa, Leszczewo, Okrągłe, Podwysokie Jeleniewskie 1, Podwysokie 
Jeleniewskie 2, Prudziszki 1, Prudziszki 2, Prudziszki 3, Szurpiły, Kazimierowka, 
Wołownia 1, Wołownia 2, Zarzecze Jeleniewskie, Żywa Woda 1, Żywa Woda 2, 
Suchodoły.

3. Liczba opraw objętych przedmiotem zamówienia: 250 sztuk (ok. 50% rtęciowe i 50 % 
sodowe)

4. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
1) Wymiana źródła światła.
2) Wymiana uszkodzonych opraw i kloszy.
3) Wymiana dławików, kondensatorów, układów zapłonowych w oprawach oświetleniowych.
4) Prostowanie przekrzywionych opraw oraz przekręcenie wysięgników do pozycji 
prawidłowej.
5) Wymiana przewodów w latarniach.
6) Wymiana tabliczek słupowych.
7) Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych.
8) Wymiana uszkodzonych główek bezpiecznikowych.
9) Wymiana podstaw bezpiecznikowych.
10) Wymiana i dokręcenie zacisków prądowych
11) Lokalizowania uszkodzeń w napowietrznych i kablowych sieci oświetleniowych.
12) Naprawa uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej.
13) Wymiana odcinków przewodów napowietrznych sieci oświetleniowej.
14) Czyszczenie wnęk słupów oświetleniowych.
15) Wymiana zamknięć (drzwiczek) słupowych.
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16) Wymiana opasek zabezpieczających.
17) Poprawa opasek słupowych.
18) Wymiana wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych w
stacjach w obwodzie oświetlenia drogowego.
19) Wymiana przewodów w tablicach oświetleniowych.
20) Wymiana listew zaciskowych.
21) Wymiana przekaźników zmierzchowych.
22) Wymiana styczników na tablicach oświetleniowych.
23) Wymiana zegarów sterujących oświetleniem.
24) Regulacja zegarów i przekaźników zmierzchowych.
25) Prowadzenie oględzin sieci oświetlenia drogowego.
26) Przeprowadzanie pomiarów i prób eksploatacyjnych.

5. Zamawiający zleci każdorazowo dla wykonawcy telefoniczne, faxem lub pocztą 
elektroniczną zakres usunięcia awarii oraz prac na oświetleniu ulicznym.

6. W przypadku likwidacji zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych zdarzeń 
(wypadek drogowy, wichura, wandalizm, kradzież, itp.) lub uszkodzeń urządzeń 
oświetleniowych (np. złamany, pochylony czy rozbity słup, złamany wysięgnik, 
zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów 
linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęki słupa, zdewastowana wnęka słupowa, 
otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa) realizacja zlecenia odbędzie się w czasie max. 4 
godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu oraz doprowadzenie 
uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 12 godzin po 
usunięciu zagrożenia.

7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się: od dnia 1 stycznia 2022 roku 
do dnia 31 grudnia 2022 roku.

8. Zadanie należy wykonać zgodnie z zasadami organizacji bezpieczeństwa pracy przy 
urządzeniach oświetlenia drogowego obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. -  
zgodnie z Instrukcją Współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a samorządem 
TEKST JEDNOLITY Z UWZGLĘDNIENIEM ANEKSU NR 1 z 10.10.2013 -
(załącznik nr 4).

9. Czas przystąpienia do wykonywania zadania po pisemnym zgłoszeniu przez 
Zamawiającego nie może być dłuższy niż 12 godziny, natomiast konserwację należy 
wykonać w terminie do 48 godzin. O przystąpieniu do konserwacji oraz jej 
wykonaniu należy zawiadomić pracownika Zamawiającego e-mailem lub faxem.

III. Opis sposobu obliczania ceny:
W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zadania pn. Usługi w
zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeleniewo.

IV. Osoby upoważnione do kontaktu:
Katarzyna Zackiewicz tel./fax (87) 563-85-61, e-mail: srodowisko@ieleniewo.i-gmina.pl od
poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.30.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2) Dokumenty, jakie należy załączyć do oferty:

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)
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- oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
(załącznik nr 2)
- parafowany wzór umowy na realizację zamówienia (załącznik nr 3)

VI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo do 
dnia 15 grudnia 2021 r. (do godziny 15:30).

VII. Kryteria oceny ofert:
Cena -  100 %

VIII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

IX. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny.

X. Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 -  Oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu
3) Załącznik nr 3 - Projekt umowy
4) Załącznik nr 4 - Instrukcja Współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a Samorządem 

TEKST JEDNOLITY z UWZGLĘDNIENIEM ANEKSU NR 1 Z 10.10.2013

Zatwierdzam,



Załącznik nr 1

........................................  I ....................................... 2018 r.
(Pieczęć Wykonawcy) (miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane Wykonawcy:
Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

Telefon:........................................ Fax:....................................

N IP ............................................... Regon....................................................................................

Internet:......................................... e-mail............................ @ ................................................

Imiona, nazwiska osoby/osób/tel. kontaktowy upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

1. Nawiązując do zapytania ofertowego składam ofertę na wykonanie zadania pn. Usługi w 

zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeleniewo, oferujemy 

wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego za następujące ceny:

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU PRAC Cena jednostkowa 
(z VAT) 2022 r.

i. Wymiana źródeł światła. ................ zł/szt

2. Wymiana uszkodzonych <opraw i kloszy ................ zł/szt

3.
Wymiana dławików, kondensatorów, układów 
zapłonowych w oprawach oświetleniowych. ................ zł/szt

4.
Prostowanie przekrzywionych opraw oraz 
przekręcanie wysięgników do pozycji 
prawidłowej.

................ zł/szt

5. Wymiana przewodów w 1latarniach ................ zł/szt

6. Wymiana tabliczek słupowych ................ zł/szt

7. Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych ................ zł/szt



8.
Wymiana uszkodzonych główek 
bezpiecznikowych ................ zł/szt

9. Wymiana podstaw bezpiecznikowych ................ zł/szt

10. Wymiana i dokręcanie ziicisków prądowych ................ zł/szt

11.
Lokalizacja uszkodzeń yv 
sieci oświetleniowej

' napowietrznej i kablowej
................ zł/szt

12.
Naprawa uszkodzeń w n; 
sieci oświetleniowej

ipowietrznej i kablowej
................ zł/szt

13.
Wymiana odcinków przewodów napowietrznej 
sieci oświetleniowej ................ zł/szt

14. Czyszczenie wnęk słupów oświetleniowych ................ zł/szt

15. Wymiana zamknięć (drzwiczek) słupowych ................ zł/szt

16. Wymiana opasek zabezpieczających ................ zł/szt

17. Poprawianie opasek słupowych ................ zł/szt

18.

Wymiana wkładek topikowych, bezpieczników 
mocy, główek bezpiecznikowych w stacjach w 
obwodach oświetlenia drogowego ................ zł/szt

19.
Wymiana przewodów w 
oświetleniowych

tablicach
................ zł/szt

20. Wymiana listew zacisko\Wch ................ zł/szt

21. Wymiana przekaźników zmierzchowych ................ zł/szt

22.
Wymiana styczników na 
oświetleniowych

tablicach
................ zł/szt

23. Wymiana zegarów sterujących oświetleniem ................ zł/szt

24.
Regulacja zegarów i prze 
zmierzchowych

:kaźników
................ zł/szt

25. Prowadzenie oględzin sie;ci oświetlenia drogowego ................ zł/m

26.
Przeprowadzanie pomiar 
eksploatacyjnych

ów i prób
................ zł/szt

Podatek VAT ...............zł

Łączna cena brutto z: 
31.12.2022 r.

i okres 1.01.2022 do
...............zł



Lp. Nazwa sprzętu Czynność J.m. Ilość 
1 km

Stawka Koszt Opis położenia 
(ulica)

1 * dojazd km * X

postój godz. X

2 * dojazd km * X

postój godz. X

3 dojazd km X

postój godz. X

* (uzupełnić)

2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

3. W złotych polskich (PLN) będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą.

4. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będę podlegały waloryzacji.

2. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie od dnia 1 stycznia 2022 roku do 
dnia 31 grudnia 2022 roku.

3. Zadanie należy wykonać zgodnie z Instrukcją Współpracy pomiędzy Dystrybucja
a Samorządem TEKST JEDNOLITY Z  UWZGLĘDNIENIEM NR 1 z
10.10.2013 -  stanowiącą załącznik nr 4.

Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym wraz z 
załącznikami i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, jak również, że zapoznaliśmy się z lokalnymi 
warunkami realizacji oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do złożenia niniejszej 
oferty i wykonania zamówienia.

Oświadczam/y, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się 
do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach przedstawionych w złożonej ofercie i 
zgodnie z dołączonym do wzorze umowy, którą podpiszemy w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego.

Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODOl) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. * * *
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*** W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie 
do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie 
treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

5) Integralną część oferty stanowią załączniki:

• oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
• wzór umowy na realizację zamówienia.

(pieczęć i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 2

...............................  .......................................  2022 r.
(Pieczki Wykonawcy) (miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

oświadczam(y), że firma, którą reprezentuj ę/emy spełniam(y) warunki udziału w 
przedmiotowym postępowaniu pn. Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na 
terenie Gminy Jeleniewo
dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych 
niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień,

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia,
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym/i podpisem/ami, 
świadomy/i odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu Karnego.

(pieczęć i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 3

(pieczęć Wykonawcy) (miejscowość i data)

P r o j e k t

UMOWA nr OŚK.7013.1.2021

zawarta w dniu ....... grudnia 2018 roku pomiędzy Gminą Jeleniewo, z siedzibą w 16-404
Jeleniewo, ul. Słoneczna 3 (NIP 8442144674) zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną 
przez:
Kazimierza Urynowicza - Wójta Gminy 
przy kontrasygnacie Eweliny Skowiny - Skarbnika Gminy 
zwanym Zamawiającym,
a

zwanym Wykonawcą,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego zamówienia bez stosowania procedury 
przetargowej, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień 
publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem wykonania umowy jest zadanie pn. Usługi w zakresie konserwacji 

oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeleniewo.
2. Przez konserwację urządzeń oświetlenia drogowego rozumie się ogół czynności 

wymienionych w załączniku nr 1, które Zleceniodawca będzie każdorazowo zlecał w sposób 
określony w § 3.

§2
1. Zamawiający, w celu realizacji zadań wynikających z przepisu art. 18 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) zleca, 
a Wykonawca przyjmuje obowiązki związane z konserwacją urządzeń oświetlenia ulic, 
parków, placów i innych otwartych terenów publicznych na obszarze Zamawiającego 
a Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów konserwacji.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie 
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie Polskimi 
Normami Instrukcją Współpracy pomiędzy Dystrybucja a Samorządem TEKST 
JEDNOLITY Z  UWZGLĘDNIENIEM ANEKSU NR 1 z 10.10.2013 i przepisami prawa.

§3
Zamawiający zapozna Wykonawcę z terenem, na którym będzie realizowany przedmiot
zamówienia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

§4
1. Czynności konserwacyjne będą wykonywane każdorazowo na pisemne zlecenie 

Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Po każdym telefonicznym zleceniu powinno być wystawione potwierdzenie pisemne 

zlecenie.
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3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konserwacji oświetlenia ulicznego w ciągu 48 
godz. od dnia otrzymania zlecenia.

§5
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania do dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 
31 grudnia 2022 roku.

§ 6
2. Przystąpienie i wykonanie zleconej pracy będzie każdorazowo potwierdzane przez

pracownika Zleceniodawcy...............................................................  (imię i nazwisko, nr
telefonu).

3. Dokument potwierdzający wykonanie zlecenia Zleceniobiorca dołączy do faktury VAT.
4. Wykonawca w oparciu o składniki cenotwórcze stanowiące wskazane w ofercie, sporządzi 

kalkulację/kosztorys wykonanych czynności w zakresie konserwacji oświetlenia 
ulicznego będący podstawa do wyliczenia wynagrodzenia zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Faktura powinna być adresowana:

Nabywca: GMINA JELENIEWO 

ul. SŁONECZNA 3 

16-404 JELENIEWO 

NIP 8 4 4 -2 1 4 -4 6 -7 4

Odbiorca: URZĄD GMINY JELENIEWO

ul. SŁONECZNA 3

16-404 JELENIEWO

6. Za wykonane prace Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie na podstawie 
otrzymanej faktury VAT, z terminem płatności 21 dni od daty wystawienia faktury.

§7
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku rażącego naruszenia obowiązków 
wynikających z naruszenia niniejszej umowy przez druga stronę.

§8
1. Ze strony Wykonawcy prace będące przedmiotem umowy prowadzić będzie

.............................................................. I............................................  tel................................. .
fax ............................ . e-mail:............ ;......................................

2. Ze strony Zleceniodawcy upoważniony do wystąpienia w sprawach związanych 
z wykonaniem umowy będzie inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej -  
Katarzyna Zackiewicz, tel. 87 568 30 22, e-mail: srodowisko@ieleniewo.i-gmina.pl.

§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
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a) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto za 
przedmiot umowy,

b) zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego netto,
b) za zwłokę w dostarczeniu Wykonawcy informacji potrzebnych do wykonania prac 

projektowych lub wprowadzenia do rozwiązania zmian żądanych przez Zamawiającego w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od 
następnego dnia, w którym Zamawiający był obowiązany dostarczyć żądane informacje.

3. Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy strony 
poniosą straty a wartość zastrzeżonych w umowie kar nie pokrywa strat, stronom przysługuje 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§11
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 1 2
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się 
rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygać Sąd Rejonowy w 
Suwałkach.

§13
Integralną część umowy stanowią załączniki oraz oferta z dnia...........grudnia 2021 roku

§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 
Zamawiający, a jedną Wykonawca.

Zamawiający: Wykonawca:
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Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES KONSERWACJI 
OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY JELENIEWO

1. Wymiana źródeł światła.

2. Wymiana uszkodzonych opraw i kloszy

3. Wymiana dławików, kondensatorów, układów zapłonowych w oprawach 
oświetleniowych.

4. Prostowanie przekrzywionych opraw oraz przekręcanie wysięgników do pozycji 

prawidłowej.

5. Wymiana przewodów w latarniach

6. Wymiana tabliczek słupowych

7. Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych

8. Wymiana uszkodzonych główek bezpiecznikowych

9. Wymiana podstaw bezpiecznikowych

10. Wymiana i dokręcanie zacisków prądowych

11. Lokalizacja uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej

12. Naprawa uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej

13. Wymiana odcinków przewodów napowietrznej sieci oświetleniowej

14. Czyszczenie wnęk słupów oświetleniowych

15. Wymiana zamknięć (drzwiczek) słupowych

16. Wymiana opasek zabezpieczających

17. Poprawianie opasek słupowych

18. Wymiana wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych w 

stacjach w obwodach oświetlenia drogowego

19. Wymiana przewodów w tablicach oświetleniowych

20. Wymiana listew zaciskowych

21. Wymiana przekaźników zmierzchowych

22. Wymiana styczników na tablicach oświetleniowych

23. Wymiana zegarów sterujących oświetleniem

24. Regulacja zegarów i przekaźników zmierzchowych

25. Prowadzenie oględzin oświetlenia drogowego

26. Przeprowadzanie pomiarów i prób eksploatacyjnych

12



Jeleniewo, dnia ............. 2022 r.

Załącznik nr 2

OSK.7021. .2022

Wójt Gminy Jeleniewo w nawiązaniu do § 3 Umowy Nr OŚK.7013.1.2022 z dnia
................... 2021 r., zleca konserwację oświetlenia ulicznego przy użyciu towarów wykonawcy
w miejscowości............................. nr słupów oświetleniowych na ulicach.:

1) ....................................
2)  .................
3) ......................................................
4) .......................................................
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Załącznik Nr 3

Wycena kosztów wykonania usługi konserwacji oświetlenia
Praca sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Czynność J.m. Ilość Stawka Koszt Opis położenia (ulica)
1 dojazd km

postój godz.
2 dojazd km

praca godz.
3 dojazd km

praca godz.
4 dojazd km

praca godz.
5 dojazd km

praca godz.
6 dojazd km

praca godz.
Razem

Koszty robocizny
II. godz. stawka netto wartość Razem Ogółem Opis położenia (ulica)

zł zł zł zł
zł

Koszty materiałów
J.miary Nazwa Ilość Cenaj. Wartość Ogółem Opis położenia (ulica)

zł zł zł
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00

Razem 0 0,00

Razem koszty: ......................  zł

Sporządził:

dnia.......................................2022 r. pieczątka i podpis Wykonawcy
m iejscowość
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