
Wartość netto

w PLN

(4 * 5)

1 2 3 4 5 6

1

1.1 Biuro Inżyniera miesiąc 21 0,00

1.2 Personel biurowy miesiąc 21 0,00

1.3 Personel pomocniczy miesiąc 21 0,00

0,00

2

2.1 Okres Projektowania (weryfikacja i koordynacja prac projektowych) (nie więcej niż 15% całego działu 2) ryczałt X 0,00

2.2 Okres Wykonywania Robót miesiąc 21 0,00

2.3
Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu (do wystawienia Świadectwa Wykonania i Ostatecznego 

Świadectwa Płatności) (nie mniej niż 10% całego działu 2)
ryczałt X 0,00

0,00

3

3.1 Broszura Informacyjna sztuka 250 0,00

3.2
Zdjęcia naziemne i lotnicze w okresie od rozpoczęcia realizacji Robót do wystawienia ostatniego 

Świadectwa Przejęcia
miesiąc 21 0,00

0,00

4

4.1 Biuro Inżyniera (cena jednej jednostki czasu nie więcej niż 50 % ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1.1) miesiąc 15 0,00

4.2
Personel biurowy (cena jednej jednostki czasu nie więcej niż 50 % ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 

1.2)
miesiąc 15 0,00

4.3
Personel pomocniczy (cena jednej jednostki czasu nie więcej niż 50 % ceny jednej jednostki czasu dla 

pozycji 1.3)
miesiąc 15 0,00

0,00

5

5.1 Wynagrodzenie za Majątkowe prawa autorskie ryczałt x 0,00

0,00

A 0,00

B 23,00% 0,00

C 0,00

1

2.

3

4

(Podpis Pełnomocnika/Wykonawcy)

Uwagi Zamawiającego

1. Każda pozycja musi obejmować całość kosztów zatrudnienia i wynagrodzenia wszystkich Ekspertów, niezbędnych do prawidłowego wykonania Usługi zgodnie z Umową i OPZ na danym etapie.

2. Wykonawca musi wycenić koszt pełnienia Usługi na poszczególnych etapach uwzględniając koszt zapewnienia wszelkich osób przewidzianych zarówno  na konkretne stanowiska Ekspertów, jak i innego personelu Wykonawcy.

Dzialania promocyjne

1. Dział musi obejmować całość kosztów związanych z prawidłową ralizacją Działań promocyjnych wynikających z Umowy i OPZ.

Cena netto łącznie - CZĘŚĆ III (Razem Działy 1-5)

Cena oferty brutto - CZĘŚĆ III (Razem A+B)

Podatek VAT - CZĘŚĆ III

(słownie złotych wartość oferty brutto: ………………………………………………………………)

_______________________________________

Działania promocyjne: Razem

Działania promocyjne (nie więcej niż 2 % ceny oferty netto)

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: "Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w 

Świnoujściu" - CZĘŚĆ III                                                                    

L.p. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Jedn. 

czasu/ 

ilości/ 

rozliczenia 

Liczba 

jednostek 

Cena 

jednostkowa 

netto w PLN

Koszty nabycia praw autorskich majątkowych: Razem 

Koszty administracyjne od rozpoczącia Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia (nie więcej niż 20% wartości wyliczonej w pozycji A niniejszego formularza)

Koszty administracyjne: Razem  

Usługi nadzoru i zarządzanie

Usługi nadzoru i zarządzanie:  Razem 

Koszty administracyjne: Razem 

Majątkowe prawa autorskie (nie więcej niż 1% wartości wyliczonej w pozycji A niniejszego formularza)

Koszty administracyjne od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności

 1. Uwagi analogiczne jak w Dziale 1.

Koszty administracyjne od rozpoczącia Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia

1. Dział musi obejmować całość kosztów związanych z prawidłową ralizacją Usługi zgodnie z Umową i OPZ.

2. Pozycja "Personel biurowy" musi obejmować całość kosztów związanych z zapewnieniem osób niezbednych do prawidłowego funkcjonowania biura Inżyniera.

3. Pozycja "Personel pomocniczy" musi obejmować całość kosztów zwiazanych z zapewnieniem wszelkich innych asystentów i pracowników, którzy są niezbędni do prawidlowego wykonania Usługi zgodnie z Umową i OPZ.

Usługi nadzoru

Koszty administracyjne od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności

TOM IV 
 

 

FORMULARZ CENOWY  3 -  CZĘŚĆ III 
  Zadanie nr 3b:  Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Barlickiego i 

nowoprojektowaną drogą (tzw. obwodnicą Bazy Las) - odcinek południowy od projkektowanego węzła 
"Świnoujście" przy przejeździe kolejowym do nowoprojektowanej drogi tzw. Obwodnicy Bazy Las 

 


