
Nr postępowania: ZP/8/2017 Formularz cenowy Załącznik nr 2.1. do SIWZ

Zadanie 1. Transport sanitarny (zespół T)

Lp zakres zadania

Przewidywana 

ilość km na 

okres 13 m-cy

cena  brutto 

PLN za  1 km

razem wartość 

brutto PLN za 

km (kol 3x4)

Przewidywana ilość 

roboczogodzin (rbg) 

pracy zespołu na 

okres 13 m-cy

cena brutto 

PLN  za 1 rbg 

pracy zespołu 

razem wartość 

brutto PLN za rbg 

pracy zespołu  

 (kol. 6x7)

Wartość 

transportu brutto 

w PLN

(kol. 5+8)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1 Zespół  T 14 931 1 030

UWAGA

 

……………………………………..

(podpis)

Usługa transportu sanitarnego  (Zespół T) rozpoczyna się  z chwilą podstawienia środka transportu do miejsca wezwania, a kończy się z 

chwilą przekazania pacjenta w miejscu docelowym



Nr postępowania: ZP/8/2017 Formularz cenowy Załącznik nr 2.2. do SIWZ

Zadanie 2. Transport sanitarny (zespół L)

Lp

Przewidywana 

ilość km na 

okres 13 m-cy

cena  brutto 

PLN za  1 km

razem wartość 

brutto PLN za 

km (kol 3x4)

Przewidywana ilość 

roboczogodzin (rbg) 

pracy zespołu na okres 

13 m-cy

cena brutto 

PLN  za 1 rbg 

pracy zespołu 

razem wartość 

brutto PLN za rbg 

pracy zespołu             

(kol. 6x7)

Wartość transportu brutto w 

PLN

(kol. 5+8)

1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1 7 080 337

UWAGA

……………………………………..

 (podpis)

zakres zadania

2.

Zespół L

Usługa transportu sanitarnego (Zespół L) rozpoczyna się z chwilą podstawienia środka transportu do miejsca wezwania, a kończy się z chwilą powrotu do 

siedziby Zamawiającego.



Nr postępowania: ZP/8/2017 Formularz cenowy Załącznik nr 2.3. do SIWZ

Zadanie 3. Transport materiałów biologicznych oraz dokumentacji

Lp
Przewidywana ilość km 

na okres 12 m-cy
cena  brutto  PLN za 1  km

razem wartość brutto  PLN                     

(3x4)

1. 3. 4. 5.

1 17 505

UWAGA

……………………………………..

(podpis)

zakres zadania

2.

Transport  materiałów 

biologicznych oraz dokumentacji

Usługa transportu sanitarnego  rozpoczyna się  z chwilą podstawienia środka transportu do miejsca wezwania, a kończy się z chwilą 

przekazania materiału  lub dokumentacji w miejscu docelowym.


