załącznik nr 2.2 do SWZ
ZDP-12.252.2.2021

.........................................................
pieczęć Wykonawcy
Nazwa i adres Wykonawcy
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
telefon, poczta elektroniczna
Formularz cenowy nr 1
Zadanie Nr 1- Trasa Nr 2
Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką ECOS z zamontowanym
pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka i pług odśnieżny jednostronny stanowią własność
Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, samochód skrzyniowy o ład. min. 10 t stanowi własność
Wykonawcy)
[Lipno - ulice: Skępska - Szkolna - Piłsudskiego - Sierakowskiego – Nieszawska - SzpitalOśmiałowska - Wyszyńskiego - Jastrzębska] – Kolankowo – Głodowo – Piątki – Wierzbick - powrót
Głodowo - Kolankowo - Karnkowo - dojazd do Chodorążka - Wioska – Józefkowo – Skępe - dr. nr 10łąkie-gr.pow.- /Rojewo/ - Krzyżówka - Sarnowo - powrót Skępe - ul. Krótka - gr. pow.- Ligowo
(Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb)
Rodzaj nośnika - samochodu
skrzyniowego o ład. min. 10 t
stanowiącego własność Wykonawcy
(podać markę, typ, nr rejestracyjny,
miejsce garażowania)

J.m.

Cena
jednostkowa
netto

Stawka VAT
(8%)

Cena
jednostkowa
brutto

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………….

1 godz.

……………… ……………… ………………

1. Cena jednostkowa za 1 godzinę najmu nośnika obejmuje:

- koszt montażu i demontażu piaskarki i pługa,
- koszt załadunku mieszanki piaskowo-solnej,
- pracę nośnika z załadowaną piaskarko - solarką (ilość załadowań wg istniejących potrzeb)
i pługiem,
- koszty eksploatacyjne nośnika oraz piaskarki (w tym paliwo, oleje), obsługa piaskarki i pługa,
- czynności związane z rozbrylaniem na sitach, korekta rozmieszczania załadowanej mieszanki
piaskowo - solnej,
- jednorazowy koszt napraw bieżących sprzętu zamawiającego do wartości 200,00zł (brutto),
- koszt dodatkowych świateł mijania i drogowych umieszczonych na nośniku powyżej lemiesza
2. Gotowość do świadczenia usług, polegająca na zapewnieniu dyspozycyjności sprzętu
i pracowników odpowiedzialnych za należyte wykonanie usług ……zł/m-c (brutto)
3 x 5 m-cy = 15 m-cy

UWAGA
- w czas pracy nośnika Zamawiający nie będzie wliczał załadunku mieszanki p-s, ponieważ jest on
wliczony w cenie jednostkowej,
- czas pracy liczony będzie od momentu rozpoczęcia uszorstniania lub odśnieżania dróg na w/w trasie
do momentu zakończenia prac na w/w trasie.

Data i podpis osoby uprawnionej

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

ZDP-12.252.2.2021
Załącznik nr 2.3 do SWZ
.........................................................
pieczęć Wykonawcy
Nazwa i adres Wykonawcy
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
telefon, poczta elektroniczna
Formularz cenowy nr 2
Zadanie Nr 2 - Trasa Nr 3
Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką OZ-PT5 z zamontowanym
pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka i pług odśnieżny jednostronny stanowią własność
Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, samochód skrzyniowy o ład. min. 10 t stanowi własność
Wykonawcy)
Radomice - (skrz. na Kłokock) – Bobrowniki – zjazd do Bobrownik – Polichnowo – Rachcinek –
Witoszyn – gr. pow. – Rachcinek – Rachcin – gr. pow. – Rachcinek – Bobrowniki – Rybitwy – Wąkole
– Bobrowniki – St. Bógpomóż – Bobrowniki – Gnojno – Żabieniec – Komorowo – Lipno – Maliszewo
– Brzeźno – Żabieniec
(Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb)
Rodzaj nośnika - samochodu
skrzyniowego o ład. min. 10 t
stanowiącego własność Wykonawcy
(podać markę, typ, nr rejestracyjny,
miejsce garażowania)

J.m.

Cena
jednostkowa
netto

Stawka VAT
(8%)

Cena
jednostkowa
brutto

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….
1 godz.

……………… ……………… ………………

………………………………………….
1. Cena jednostkowa za 1 godzinę najmu nośnika obejmuje:
- koszt montażu i demontażu piaskarki i pługa,

- koszt załadunku mieszanki piaskowo-solnej,
- pracę nośnika z załadowaną piaskarko - solarką (ilość załadowań wg istniejących potrzeb)
i pługiem,
- koszty eksploatacyjne nośnika oraz piaskarki (w tym paliwo, oleje), obsługa piaskarki i pługa,
- czynności związane z rozbrylaniem na sitach, korekta rozmieszczania załadowanej mieszanki
piaskowo - solnej,
- jednorazowy koszt napraw bieżących sprzętu zamawiającego do wartości 200,00zł (brutto),
- koszt dodatkowych świateł mijania i drogowych umieszczonych na nośniku powyżej lemiesza,
2. Gotowość do świadczenia usług, polegająca na zapewnieniu dyspozycyjności sprzętu
i pracowników odpowiedzialnych za należyte wykonanie usług ……zł/m-c (brutto)
3 x 5 m-cy = 15 m-cy

UWAGA
- w czas pracy nośnika Zamawiający nie będzie wliczał załadunku mieszanki p-s, ponieważ jest on
wliczony w cenie jednostkowej,
- czas pracy liczony będzie od momentu rozpoczęcia uszorstniania lub odśnieżania dróg na w/w trasie
do momentu zakończenia prac na w/w trasie.
Data i podpis osoby uprawnionej

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

ZDP-12.252.2.2021
Załącznik nr 2.4 do SWZ
.........................................................
pieczęć Wykonawcy
Nazwa i adres Wykonawcy
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
telefon, poczta elektroniczna
Formularz cenowy nr 3
Zadanie Nr 3 - Trasa Nr 4
Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko – solarką OZ-PT5 z zamontowanym
pługiem odśnieżnym (piaskarko - solarka i pług odśnieżny jednostronny stanowią własność
Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, samochód skrzyniowy o ład. min. 10 t stanowi własność
Wykonawcy)
Tłuchowo – Kłobukowo – Tłuchowo – przejazd dr. woj. Nr 541 – Turza Wilcza – Borowo – przejazd
dr. woj. Nr 541 – Tłuchowo – Kamień Kmiecy – Jasień – Kamień Kmiecy – Julkowo – Małomin –
Koziróg Leśny – Marianki Koziróg Leśny – Mysłakówko – Mysłakówko – przejazd dr. woj. Nr 539 –
Kukowo – Boguchwała – Gorzeszyn – Obóz – Kukowo – Czermno
(Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy wg potrzeb)
Rodzaj nośnika - samochodu
skrzyniowego o ład. min. 10 t
stanowiącego własność Wykonawcy
(podać markę, typ, nr rejestracyjny,
miejsce garażowania).

J.m.

Cena
jednostkowa
netto

Stawka VAT
(8%)

Cena
jednostkowa
brutto

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………….

1 godz.

……………… ……………… ………………

1. Cena jednostkowa za 1 godzinę najmu nośnika obejmuje:

- koszt montażu i demontażu piaskarki i pługa,
- koszt załadunku mieszanki piaskowo-solnej,
- pracę nośnika z załadowaną piaskarko - solarką (ilość załadowań wg istniejących potrzeb)
i pługiem,
- koszty eksploatacyjne nośnika oraz piaskarki (w tym paliwo, oleje), obsługa piaskarki i pługa,
- czynności związane z rozbrylaniem na sitach, korekta rozmieszczania załadowanej mieszanki
piaskowo - solnej,
- jednorazowy koszt napraw bieżących sprzętu zamawiającego do wartości 200,00zł (brutto),
- koszt dodatkowych świateł mijania i drogowych umieszczonych na nośniku powyżej lemiesza.
2. Gotowość do świadczenia usług, polegająca na zapewnieniu dyspozycyjności sprzętu
i pracowników odpowiedzialnych za należyte wykonanie usług ……zł/m-c (brutto)
3 x 5 m-cy = 15 m-cy

UWAGA
- w czas pracy nośnika Zamawiający nie będzie wliczał załadunku mieszanki p-s, ponieważ jest on
wliczony w cenie jednostkowej,
- czas pracy liczony będzie od momentu rozpoczęcia uszorstniania lub odśnieżania dróg na w/w trasie
do momentu zakończenia prac na w/w trasie.

Data i podpis osoby uprawnionej

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

ZDP-12.252.2.2021
Załącznik nr 2.8 do SWZ

.........................................................
pieczęć Wykonawcy
Nazwa i adres Wykonawcy
....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………....................................
telefon, poczta elektroniczna

Formularz cenowy nr 4
Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie
(Pług dwustronny typu PD-20 powierzony przez Zamawiającego)
Zadanie Nr 4 - Trasa Nr 1
Marianki - Koziróg Leśny - Mysłakówko - powrót Koziróg Leśny - Małomin - Kamień Kmiecy Jasień - powrót Kamień Kmiecy - Wyczałkowo - Tłuchowo - powrót Kamień Kmiecy - Małomin
– Marianki.

Rodzaj nośnika do pługa
(podać markę, typ, nr rejestracyjny,
miejsce garażowania)

J.m.

Cena
jednostkowa
netto

Stawka VAT
(8%)

Cena
jednostkowa
brutto

1 godz.

……………

……………

………………

…………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

1. Cena jednostkowa za 1 godzinę obejmuje:
cenę pracy jednostki sprzętowej,
koszt dojazdu do miejsca odśnieżania oraz powrót do miejsca garażowania,
koszt montażu i demontażu pługa,
jednorazowy koszt napraw bieżących sprzętu zamawiającego do wartości 200,00 zł
brutto,
- koszt dodatkowych świateł mijania i drogowych umieszczonych na nośniku powyżej lemiesza,
- koszt lamy ostrzegawczej - pomarańczowej umieszczonej na nośniku.
2. Gotowość do świadczenia usług, polegająca na zapewnieniu dyspozycyjności sprzętu
i pracowników odpowiedzialnych za należyte wykonanie usług ……zł/m-c (brutto)
3 x 5 m-cy = 15 m-cy.
-

Data i podpis osoby uprawnionej

………………………………………………………..……..

ZDP-12.252.2.2021
Załącznik nr 2.9 do SWZ

.........................................................
pieczęć Wykonawcy
Nazwa i adres Wykonawcy
....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………....................................
telefon, poczta elektroniczna
Formularz cenowy nr 5
Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie
(Pług dwustronny typu PD-20 powierzony przez Zamawiającego)
Zadanie Nr 5 - Trasa Nr 2
Tłuchowo - Kłobukowo - powrót Tłuchowo - przejazd drogą Nr 541 - Turza Wilcza - Borowo powrót Turza Wilcza - przejazd drogą Nr 541 - Chalin - Mokowo - powrót Chalin - Michałkowo
- Sobowo - powrót Chalin - Tłuchowo

Rodzaj nośnika do pługa
(podać markę, typ, nr rejestracyjny,
miejsce garażowania)

J.m.

Cena
jednostkowa
netto

Stawka VAT
(8%)

Cena
jednostkowa
brutto

………………………………………
………………………………………
………………………………………

1 godz.

………………………………………

1. Cena jednostkowa za 1 godzinę obejmuje:

……………… …………… ………………

- cenę pracy jednostki sprzętowej,
- koszt dojazdu do miejsca odśnieżania oraz powrót do miejsca garażowania,
- koszt montażu i demontażu pługa,
- jednorazowy koszt napraw bieżących sprzętu zamawiającego do wartości 200,00 zł
brutto,
- koszt dodatkowych świateł mijania i drogowych umieszczonych na nośniku powyżej
lemiesza,
- koszt lamy ostrzegawczej - pomarańczowej umieszczonej na nośniku.
2. Gotowość do świadczenia usług, polegająca na zapewnieniu dyspozycyjności sprzętu
i pracowników odpowiedzialnych za należyte wykonanie usług ……zł/m-c (brutto)
3 x 5 m-cy = 15 m-cy.

Data i podpis osoby uprawnionej

………………………………………………………..……..

ZDP-12.252.2.2021
Załącznik nr 2.10 do SWZ

.........................................................
pieczęć Wykonawcy
Nazwa i adres Wykonawcy
....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………....................................
telefon, poczta elektroniczna
Formularz cenowy nr 6
Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie
(Pług dwustronny typu PD-20 powierzony przez Zamawiającego)
Zadanie Nr 6 - Trasa Nr 3
Kochoń - Wylazłowo - powrót Mokowo - Dobrzyń n/W - przejazd drogą Nr 562 - Dobrzyń n/W Bachorzewo - Zbyszewo - powrót Bachorzewo - Dobrzyń n/W Mokowo – Kochoń

Rodzaj nośnika do pługa
(podać markę, typ, nr rejestracyjny,
miejsce garażowania)

J.m.

Cena
jednostkowa
netto

Stawka VAT
(8%)

Cena
jednostkowa
brutto

1 godz.

……………

……………

………………

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

1. Cena jednostkowa za 1 godzinę obejmuje:
- cenę pracy jednostki sprzętowej,
- koszt dojazdu do miejsca odśnieżania oraz powrót do miejsca garażowania,
- koszt montażu i demontażu pługa,
- jednorazowy koszt napraw bieżących sprzętu zamawiającego do wartości 200,00 zł
brutto,
- koszt dodatkowych świateł mijania i drogowych umieszczonych na nośniku powyżej lemiesza,
- koszt lamy ostrzegawczej - pomarańczowej umieszczonej na nośniku.
2. Gotowość do świadczenia usług, polegająca na zapewnieniu dyspozycyjności sprzętu
i pracowników odpowiedzialnych za należyte wykonanie usług ……zł/m-c (brutto)
3 x 5 m-cy = 15 m-cy.

Data i podpis osoby uprawnionej

………………………………………………………..……..

ZDP-12.252.2.2021
załącznik nr 2.12 do SWZ

.........................................................
pieczęć Wykonawcy
Nazwa i adres Wykonawcy
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
telefon, poczta elektroniczna
Formularz cenowy nr 7
Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie
(Pług dwustronny typu PD-20 powierzony przez Zamawiającego)
Zadanie Nr 7 - Trasa Nr 5
Witkowo - Kłokock - Radomice - powrót Kłokock - Witkowo - Łochocin - powrót Wichowo Zaduszniki - Cyprianka (granica powiatu) - Zaduszniki - Wichowo- Witkowo - Złowody - powrót
Witkowo.

Rodzaj nośnika do pługa
(podać markę, typ, nr rejestracyjny,
miejsce garażowania)

J.m.

Cena
jednostkowa
netto

Stawka VAT
(8%)

Cena
jednostkowa
brutto

1 godz.

……………

………………

……………

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

1. Cena jednostkowa za 1 godzinę obejmuje:
- cenę pracy jednostki sprzętowej,
- koszt dojazdu do miejsca odśnieżania oraz powrót do miejsca garażowania,
- koszt montażu i demontażu pługa,
- jednorazowy koszt napraw bieżących sprzętu zamawiającego do wartości 200,00 zł
brutto,

- koszt dodatkowych świateł mijania i drogowych umieszczonych na nośniku powyżej lemiesza,
- koszt lamy ostrzegawczej - pomarańczowej umieszczonej na nośniku.
2. Gotowość do świadczenia usług, polegająca na zapewnieniu dyspozycyjności sprzętu
i pracowników odpowiedzialnych za należyte wykonanie usług ……zł/m-c (brutto)
3 x 5 m-cy = 15 m-cy.

Data i podpis osoby uprawnionej

………………………………………………………..……..

ZDP-12.252.2.2021
załącznik nr 2.13 do SWZ

.........................................................
pieczęć Wykonawcy
Nazwa i adres Wykonawcy
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
telefon, poczta elektroniczna
Formularz cenowy nr 8
Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie
(Pług dwustronny typu PD-20 powierzony przez Zamawiającego)
Zadanie Nr 8 - Trasa Nr 6
Suradówek - Wielgie - przejazd drogą NR 558 - Wielgie - Tupadły - Zakrzewo - powrót Wielgie przejazd drogą nr 558 - Wielgie - Czarne - Tomaszewo - Lipno - powrót Czarne - Suszewo powrót Czarne - Suradówek - Piątki - Wierzbick - powrót Piątki.

Rodzaj nośnika do pługa
(podać markę, typ, nr rejestracyjny,
miejsce garażowania)

J.m.

Cena
jednostkowa
netto

Stawka VAT
(8%)

Cena
jednostkowa
brutto

1 godz.

……………

……………

……………

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

1. Cena jednostkowa za 1 godzinę obejmuje:
- cenę pracy jednostki sprzętowej,
- koszt dojazdu do miejsca odśnieżania oraz powrót do miejsca garażowania,

- koszt montażu i demontażu pługa,
- jednorazowy koszt napraw bieżących sprzętu zamawiającego do wartości 200,00 zł
brutto,
- koszt dodatkowych świateł mijania i drogowych umieszczonych na nośniku powyżej lemiesza,
- koszt lamy ostrzegawczej - pomarańczowej umieszczonej na nośniku.
2. Gotowość do świadczenia usług, polegająca na zapewnieniu dyspozycyjności sprzętu
i pracowników odpowiedzialnych za należyte wykonanie usług ……zł/m-c (brutto)
3 x 5 m-cy = 15 m-cy.

Data i podpis osoby uprawnionej

………………………………………………………..……..

ZDP-12.252.2.2021
załącznik nr 2.16 do SWZ

.........................................................
pieczęć Wykonawcy
Nazwa i adres Wykonawcy
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
telefon, poczta elektroniczna
Formularz cenowy nr 9

Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie
(Pług dwustronny typu PD-20 powierzony przez Zamawiającego)
Zadanie Nr 9 - Trasa Nr 9
Sumin - Lipno - przejazd drogą Nr 67 - Lipno - Ośmiałowo - Komorowo - Żabieniec - Brzeźno powrót Żabieniec - Gnojno - powrót Żabieniec - Ośmiałowo - Lipno - Maliszewo - Brzeźno powrót Lipno - przejazd droga Nr 67 - Lipno - Sumin

Rodzaj nośnika do pługa
(podać markę, typ, nr rejestracyjny,
miejsce garażowania)

J.m.

Cena
jednostkowa
netto

Stawka VAT
(8%)

Cena
jednostkowa
brutto

1 godz.

………………

……………

………………

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

1. Cena jednostkowa za 1 godzinę obejmuje:
- cenę pracy jednostki sprzętowej,
- koszt dojazdu do miejsca odśnieżania oraz powrót do miejsca garażowania,

- koszt montażu i demontażu pługa,
- jednorazowy koszt napraw bieżących sprzętu zamawiającego do wartości 200,00 zł
brutto,
- koszt dodatkowych świateł mijania i drogowych umieszczonych na nośniku powyżej lemiesza,
- koszt lamy ostrzegawczej - pomarańczowej umieszczonej na nośniku.
2. Gotowość do świadczenia usług, polegająca na zapewnieniu dyspozycyjności sprzętu
i pracowników odpowiedzialnych za należyte wykonanie usług ……zł/m-c (brutto)
3 x 5 m-cy = 15 m-cy.

Data i podpis osoby uprawnionej

………………………………………………………..……..

ZDP-12.252.1.2021
załącznik nr 2.17 do SWZ

.........................................................
pieczęć Wykonawcy
Nazwa i adres Wykonawcy
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
telefon, poczta elektroniczna
Formularz cenowy nr 10

Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie
(Pług dwustronny typu PD-20 powierzony przez Zamawiającego)
Zadanie Nr 10 - Trasa Nr 10
Bobrowniki - Radomice - powrót Bobrowniki - Polichnowo - Winduga - (granica powiatu) powrót Rachcin - Cyprianka - (granica powiatu) - powrót Rachcin - Bobrowniki - Rybitwy Wąkole - powrót Rybitwy - Bobrowniki - Bógpomóż - powrót Bobrowniki

Rodzaj nośnika do pługa
(podać markę, typ, nr rejestracyjny,
miejsce garażowania)

J.m.

Cena
jednostkowa
netto

Stawka VAT
(8%)

Cena
jednostkowa
brutto

1 godz.

……………

………………

………………

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

1. Cena jednostkowa za 1 godzinę obejmuje:
- cenę pracy jednostki sprzętowej,

- koszt dojazdu do miejsca odśnieżania oraz powrót do miejsca garażowania,
- koszt montażu i demontażu pługa,
- jednorazowy koszt napraw bieżących sprzętu zamawiającego do wartości 200,00 zł
brutto,
- koszt dodatkowych świateł mijania i drogowych umieszczonych na nośniku powyżej lemiesza,
- koszt lamy ostrzegawczej - pomarańczowej umieszczonej na nośniku.
2. Gotowość do świadczenia usług, polegająca na zapewnieniu dyspozycyjności sprzętu
i pracowników odpowiedzialnych za należyte wykonanie usług ……zł/m-c (brutto)
3 x 5 m-cy = 15 m-cy.

Data i podpis osoby uprawnionej

………………………………………………………..……..

ZDP-12.252.2.2021
załącznik nr 2.18 do SWZ

.........................................................
pieczęć Wykonawcy
Nazwa i adres Wykonawcy
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
telefon, poczta elektroniczna
Formularz cenowy nr 11
Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z napędem na dwie osie
(Pług dwustronny typu PD-20 powierzony przez Zamawiającego)
Zadanie Nr 11 - Trasa Nr 11
Wymyślin - Dąbrówka - Liciszewy (granica powiatu) - powrót Dąbrówka - Wymyślin - Wola Trutowo - Mazowsze - (granica powiatu) - powrót Trutowo - Wola (skrzyżowanie z droga Nr 10)
- Wola - Osówka - (granica powiatu) - powrót Wola - Wymyślin

Rodzaj nośnika do pługa
(podać markę, typ, nr rejestracyjny,
miejsce garażowania)

J.m.

Cena
jednostkowa
netto

Stawka VAT
(8%)

1 godz.

…………

……………

Cena jednostkowa
brutto

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

1. Cena jednostkowa za 1 godzinę obejmuje:

………………

- cenę pracy jednostki sprzętowej,
- koszt dojazdu do miejsca odśnieżania oraz powrót do miejsca garażowania,
- koszt montażu i demontażu pługa,
- jednorazowy koszt napraw bieżących sprzętu zamawiającego do wartości 200,00 zł
brutto,
- koszt dodatkowych świateł mijania i drogowych umieszczonych na nośniku powyżej lemiesza,
- koszt lamy ostrzegawczej - pomarańczowej umieszczonej na nośniku.
2. Gotowość do świadczenia usług, polegająca na zapewnieniu dyspozycyjności sprzętu
i pracowników odpowiedzialnych za należyte wykonanie usług ……zł/m-c (brutto)
3 x 5 m-cy = 15 m-cy.

Data i podpis osoby uprawnionej

………………………………………………………..……..

