Załącznik nr 7
KALKULACJA CENY /wzór/
w postępowaniu na
,,Usługi utrzymania czystości na terenie i w obiektach będących w zarządzie PGM Żyrardów Spółka z o.o.”
w okresie 12 miesięcy
lp.
ZAKRES USŁUG
zgodnie ze specyfikacją usług
zał. nr 9 i 9a SIWZ

Jedno Powierzchnia
stka
terenu i
miary obiektów do
sprzątania

cena
jednostkowa netto
w zł/m2 za
utrzymanie czystości
na terenie i w
obiektach

Wartość
netto
w zł.
w okresie 1
miesiąca

Podatek VAT w
zł zgodnie z
obowiązującym
i przepisami
odpowiednio
8% lub 23%
w okresie 1
miesiąca

Wartość
netto
w zł.
w okresie
12 miesięcy

7.

8.

kol. 4 x 5

1.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

kol 6 x 12
miesięcy

Podatek VAT
w zł zgodnie z
obowiązujący
mi przepisami
odpowiednio
8% lub 23%
w okresie 12
miesięcy

9.

Wartość
brutto w zł
w okresie
12miesięcy

Wartość
netto
w zł.
w
przeliczeniu
na jeden
dzień

kol 8+9
miesięcy

10

11.

Usługi utrzymania czystości na terenie
i w obiektach będących w zarządzie
PGM Żyrardów Spółka z o.o.
wyszczególnionych w załączniku nr
10 POWIERZCHNIA ZWENĘTRZNA I
WEWNETRZNA 310 786,94 m2
W tym:
-pow. zewnętrzna (budynki Gminne i
PGM
- pow. zewnętrzna (budynki
Wspólnot Mieszkaniowych)
oraz
-pow. wewnętrzna( budynki Gminne i
PGM)

m2
m2

238 194,65

54 644,00

m2
7 437,78

m2

10 510,51

- pow. wewnętrzna (budynki
Wspólnot Mieszkaniowych)
Cena netto za cały
zakres zamówienia
w okresie
12 m-cy
VAT 8% w zł
VAT 23% w zł

……….

……….

Cena brutto za
cały zakres
…………
zamówienia w
okresie 12 m-cy
Uwaga: cena jednostkowa musi uwzględniać wszystkie składniki kalkulacyjne niezbędne do zrealizowania zamówienia oraz przycinanie żywopłotów
Zaoferowane ceny jednostkowe wyszczególnione w kol 5 netto plus obowiązujący podatek VAT będą podstawą do comiesięcznego rozliczania świadczonych usług.

..............................
Pieczęć i podpisy osób uprawnionych

Wartość
brutto
w zł.
w przeliczeniu
na jeden dzień
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