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LP przedmiot oferty
ilość 

szacunkowa 
[szt]

cena jedn. 
netto [zł]

wartość netto [zł]                     
(kol. 3 x kol. 4)

stawka 
podatku 
VAT [%]

Kwota podatku 
VAT [zł]                

(kol. 5 x kol. 6)

cena brutto [zł]                              
(kol. 5 + kol. 7)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Wymiana wodomierzy z nakładkami radiowymi i bez nakładek 
radiowych na wodomierze z nakładkami radiowymi   wody 
zimnej w lokalach mieszkalnych

819

2
Wymiana wodomierzy z nakładkami radiowymi i bez nakładek 
radiowych na wodomierze z nakładkami radiowymi   wody 
ciepłej w lokalach mieszkalnych

23

3
Montaż pierwotny wodomierzy z nakładkami radiowymi  w 
lokalach mieszkalnych dotychczas niewyposażonych w 
urządzenia pomiarowe wody zimnej

3

4

Wymiana wodomierzy z nakładkami radiowymi i bez nakładek 

Razem wymiana  i montaż pierwotny wodomierzy w lokalach mieszkalnych 
[suma wierszy 1 - 3]

FORMULARZ KALKULACJI CENY

Wymiana i montaż pierwotny wodomierzy w lokalach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
 w Bielsku-Białej

5
Wymiana wodomierzy z nakładkami radiowymi i bez nakładek 
radiowych na wodomierze z nakładkami radiowymi   wody 
zimnejw lokalach użytkowych

147

6
Wymiana wodomierzy z nakładkami radiowymi i bez nakładek 
radiowych na wodomierze z nakładkami radiowymi  wody 
ciepłej w lokalach użytkowych

9

7

8

Dostawa i uruchomienie systemu odczytu zdalnego nakładek 
wraz z niezbędnym wyposażeniem, wdrożeniem, 
uruchomieniem, przeszkoleniem użytkownuików i próbnym 
odczytem (kpl)

1

9 Razem [suma wierszy 4, 7 i 8]

Razem wymiana wodomierzy w lokalach użytkowych [suma wierszy 5 - 6]



Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/70/2020/LI:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 2 

w kwocie ………… zł, czyli łącznie ………………… zł brutto.

w kwocie …………. zł, czyli łącznie ………………… zł brutto.

.................................................. ..................................................
/data/ /podpis Wykonawcy/

Cena ryczałtowa wykonania podejścia pod wodomierz 1 mb instalacji  w lokalu użytkowym ………… zł plus podatek VAT wg stawki …….…% w kwocie ………….. zł, 

Stawki jednostkowe dla robót, o których mowa w rozdz.III pkt.3a) i 3b). Opisu Przedmiotu Zamówienia

Cena ryczałtowa wymiany 1 zaworu odcinającego dopływ zimnej wody na zawór kulowy w lokalu mieszkalnym ………… zł plus podatek VAT wg stawki ……..%

Cena ryczałtowa wymiany 1 zaworu odcinającego dopływ zimnej wody na zawór kulowy w lokalu użytkowym ………… zł plus podatek VAT wg stawki …...…%, 

Cena ryczałtowa wykonania podejścia pod wodomierz 1 mb instalacji  w lokalu mieszkalnym ………… zł plus podatek VAT wg stawki …..…% w kwocie ………….. zł, 
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