
15.12.2020

Wartość brutto

w zł

Obowiązki podstawowe I roboty 

wewnętrzne (załącznik nr 8 do SIWZ pkt I 

ppkt1,3,4,5,7,8 .) 0,94 zł/m2 netto         

(1,16 zł/m2 brutto)

23%       6 093,71 zł 

5270,46m2 x 

cena 

jednostkowa

……………. ………………...……. ……………. ……………………………       1,11 zł                   5 834,40 zł …………….. ………………………….

Obowiązki podstawowe II roboty 

zewnętrzne (załącznik nr 8 do SIWZ pkt I 

ppkt 2, 6,9,10.)  1,06 zł/m2 netto                               

(1,14 zł/m2 brutto)

8%     21 612,77 zł 

18879,08m2 x 

cena 

jednostkowa 

…………….. ……………………… …………….. ……………………………       1,08 zł                 20 389,40 zł …………….. ………………………….

Obowiązki dodatkowe I odśnieżanie w 

dni świąteczne (Załącznik nr 8 do SIWZ 

pkt II  ppkt 1 )   18,30 zł/ roboczo- godzinę 

netto ( 19,76 zł/ roboczo- godzinę brutto)

8%            41,18 zł 

Śr. 25h rocznie / 

12m-cy x cena 

jednostkowa

…………….. ………………………. …………….. ……………………………     16,20 zł                        33,75 zł …………….. ………………………….

Obowiązki dodatkowe II tereny zielone 

(Załącznik nr8 do SIWZ pkt II pakt 2)  

0,27 zł/m2 netto ( 0,29 zł/m2 brutto )

8%       5 386,02 zł 

18470,57m2 x 

cena 

jednostkowa 

…………….. ……………………….. …………….. ……………………………       0,24 zł                   4 388,61 zł …………….. …………………………..

Obowiązki dodatkowe wykonywane na 

odrębne pisemne zlecenie 

Zamawiającego mycie okien

( Załącznik nr 8 do SIWZ pkt III ppkt1) 

1,83 zł/m2 netto ( 2,25 zł/m2 brutto)

Firma Usługowo-Sprzątająca 

"DANEX" Daniela Kawik                

33-158 Szynwałd 173

Cena 

jednostkowa 

brutto w zł

Wartość brutto w zł

2

Firma Usługowo-Handlowa 

"CHAJEC" Janina Chajec          ul. 

Mickiewicza 21/9                                

33-100 Tarnów

Zadanie Nr 1 - ZUM 1
Sposób obliczenia 

średniej wartości 

miesięcznej 

Cena 

jednostkowa 

brutto w zł

 Wartość brutto w zł

23%          239,50 zł 

638,41m2 x 2 x 

cena 

jednostkowa / 

12m-cy

……………..

1

………………………..

VAT

Cena 

jednostkowa 

brutto w zł

Wartość brutto w zł

…………….. …………………………..

Cena 

jednostkowa 

brutto w zł

Wartość brutto w zł

      1,84 zł                      196,31 zł 

3

Firma Usługowa "TRÓJKĄT" Sarat 

Grażyna  ul. Burtnicza 6/90 33-100 

Tarnów

…………….. ……………………………

Remonty Specjalistyczne         

REM-S Janusz Mazur                        

33-150 Wola Rzędzińska 107A

4

Postępowanie nr ZP/12/2020

Utrzymanie porządku i czystości w nieruchomościach komunalnych zarządzanych przez

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie

Otwarcie ofert: 15.12.2020 r godz 9.00

Oferta Nr 

Utrzymanie porządku i czystości w nieruchomościach 

komunalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd 

Budynków w Tarnowie 



Obowiązki dodatkowe wykonywane na 

odrębne pisemne zlecenie 

Zamawiającego sprzątanie strychów i 

piwnic

( Załącznik nr 8 do SIWZ pkt III  pakt 2) 

0,24 zł/m2 netto ( 0,30 zł /m2 brutto)

Obowiązki podstawowe dezynfekcja

Zał. Nr 8 do SIWZ pkt I ppkt 12) 19 zł 

netto/klatka 23,37 zł brutto/klatka

Razem (miesiąc) brutto

Razem (rok) brutto

23%          120,52 zł 

Piwnice 

1139m2 x cena 

jednostkowa / 

12m-cy + 

strychy 3760 

m2 x cena 

jednostkowa / 

12m-cy

…………….. ………………………..

                                           35 082,84 zł 

                                         420 994,14 zł 

23%       1 589,16 zł 
68 szt x cena 

jednostkowa
…………….. ……………………….

                     100,43 zł …………….. ………………………….

…………….. ………………………….     20,91 zł 

…………….. ……………………………

                  1 421,88 zł …………….. ………………………..

                                    32 364,78 zł 

      0,25 zł 





15.12.2020

Wartość brutto 

w zł

Obowiązki podstawowe I roboty 

wewnętrzne (załącznik nr 1 do SIWZ pkt I 

ppkt1,3,4,5,7,8 .)0,94 zł/m2 netto                          

( 1,16 zł /m2 brutto)

23%       1 742,39 zł 
1507m2 x cena 

jednostkowa
    1,169 zł             1 760,93 zł ……………. …………………………… ……………. …………………………….. …………….. ………………………….

Obowiązki podstawowe II roboty 

zewnętrzne (załącznik nr 8 do SIWZ pkt I 

ppkt 2, 6,9,10.)  1,06 zł/m2 netto                                          

(1,14 zł/m2 brutto)

8%       5 269,51 zł 
4603m2 x cena 

jednostkowa 
    1,134 zł             5 219,18 zł …………….. …………………………… …………….. …………………………….. …………….. ………………………….

Obowiązki dodatkowe I odśnieżanie w 

dni świąteczne (Załącznik nr 8 do SIWZ 

pkt II  ppkt 1 )   18,3 zł/ roboczo- godzina 

netto   (19,76 zł/roboczo-godzina brutto)

8%            41,18 zł 

Śr. 25h rocznie / 

12m-cy x cena 

jednostkowa

    18,36 zł                  38,25 zł …………….. …………………………… …………….. ……………………………. …………….. ………………………….

Obowiązki dodatkowe II tereny zielone 

(Załącznik nr8 do SIWZ pkt II pakt 2)  

0,27 zł/m2 netto ( 0,29 zł/m2 brutto)

8%       1 667,95 zł 
5720m2 x cena 

jednostkowa 
      0,27 zł             1 544,40 zł …………….. …………………………… …………….. …………………………….. …………….. …………………………..

Obowiązki dodatkowe wykonywane na 

odrębne pisemne zlecenie 

Zamawiającego mycie okien

( Załącznik nr 8 do SIWZ pkt III ppkt1 ) 

1,83 zł/m2 netto ( 2,25 zł/m2 brutto)

Obowiązki dodatkowe wykonywane na 

odrębne pisemne zlecenie 

Zamawiającego sprzątanie strychów i 

piwnic

Firma Usługowo-Handlowa 

"CHAJEC" Janina Chajec          ul. 

Mickiewicza 21/9                                

33-100 Tarnów

2

………………………….

…………….. …………………………..

……………..

Zadanie Nr 2 - ZUM 2
Sposób obliczenia 

średniej wartości 

miesięcznej 

Cena 

jednostkowa 

brutto w zł

 Wartość brutto w zł

23%          230,34 zł 

614m2 x 2 x 

cena 

jednostkowa / 

12m-cy

    2,337 zł 

Firma Usługowo-Sprzątająca 

"DANEX" Daniela Kawik                

33-158 Szynwałd 173

1

               239,15 zł 

23%            28,14 zł 

Piwnice 363m2 

x cena 

jednostkowa / 

12m-cy + 

strychy 781m 2 

x cena 

jednostkowa / 

12m-cy

    0,258 zł                  24,62 zł 

VAT

……………………………

…………….. ……………………………

……………..

Cena 

jednostkowa 

brutto w zł

Wartość brutto w zł

Firma Usługowa "TRÓJKĄT" Sarat 

Grażyna  ul. Burtnicza 6/90 33-100 

Tarnów

Remonty Specjalistyczne         

REM-S Janusz Mazur                        

33-150 Wola Rzędzińska 107A

43

Cena 

jednostkowa 

brutto w zł

Wartość brutto w zł

Cena 

jednostkowa 

brutto w zł

Wartość brutto w zł

…………….. ……………………………..

…………….. …………………………….

Utrzymanie porządku i czystości w nieruchomościach 

komunalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd 

Budynków w Tarnowie 

Oferta Nr 



( Załącznik nr 8 do SIWZ pkt III  pakt 2) 

0,24 zł/m2 netto (0,30 zł/m2 brutto)

Obowiązki podstawowe dezynfekcja

Zał. Nr 8 do SIWZ pkt I ppkt 12) 19 zł 

netto/klatka 23,37 zł brutto/klatka

Razem (miesiąc) brutto

Razem (rok) brutto

               439,11 zł …………….. …………………………. …………….. ………………………….. …………….. ………………………..

………………………….……………..23%            28,14 zł 

Piwnice 363m2 

x cena 

jednostkowa / 

12m-cy + 

strychy 781m 2 

x cena 

jednostkowa / 

12m-cy

    0,258 zł                  24,62 zł 

                                             9 470,29 zł 

                                         113 643,47 zł 

                                9 266,26 zł 

23%          490,77 zł 
21 szt x cena 

jednostkowa
    20,91 zł 

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



15.12.2020

Wartość brutto 

w zł

Obowiązki podstawowe I roboty 

wewnętrzne (załącznik nr 8 do SIWZ pkt I 

ppkt1,3,4,5,7,8 .)  0,94 zł/m2 netto                                

( 1,16 zł/m2 brutto)

23%       1 506,66 zł 

1303,11m2 x 

cena 

jednostkowa

……………. ………………...…….       1,16 zł                 1 506,65 zł ……………. …………………………….. …………….. ………………………….

Obowiązki podstawowe II roboty 

zewnętrzne (załącznik nr 8 do SIWZ pkt I 

ppkt 2, 6,9,10.) 1,06 zł/m2 netto                            

( 1,14 zł/m2 brutto)

8%       9 843,04 zł 

8598,04m2 x 

cena 

jednostkowa 

…………….. ………………………       1,13 zł                 9 750,18 zł …………….. …………………………….. …………….. ………………………….

Obowiązki dodatkowe I odśnieżanie w 

dni świąteczne (Załącznik nr 8 do SIWZ 

pkt II  ppkt 1 )   18,3 zł/ roboczo- godzinę 

netto (19,76 zł/ roboczo- godzinę brutto)

8%            41,18 zł 

Śr. 25h rocznie / 

12m-cy x cena 

jednostkowa

…………….. ……………………….     17,12 zł                      35,66 zł …………….. ……………………………. …………….. ………………………….

Obowiązki dodatkowe II tereny zielone 

(Załącznik nr8 do SIWZ pkt II pakt 2) 0,27 

zł/m2 netto ( 0,29 zł/m2 brutto)

8%       5 570,14 zł 
19102m2 x cena 

jednostkowa 
…………….. ………………………..       0,28 zł                 5 363,84 zł …………….. …………………………….. …………….. …………………………..

Obowiązki dodatkowe wykonywane na 

odrębne pisemne zlecenie 

Zamawiającego mycie okien

( Załącznik nr 8 do SIWZ pkt III ppkt1 ) 

1,83 zł/m2 netto( 2,25 zł/m2 brutto)

Obowiązki dodatkowe wykonywane na 

odrębne pisemne zlecenie 

Zamawiającego sprzątanie strychów i 

piwnic

( Załącznik nr 8 do SIWZ pkt III  pakt 2) 

0,24 zł/m2 netto(0,30 zł/m2 brutto)

Obowiązki podstawowe dezynfekcja

23%          560,88 zł 
24 szt x cena 

jednostkowa
…………….. ……………………….     20,91 zł                    501,84 zł …………….. …………………………..

Zadanie Nr 3 - ZUM 3 część 

1

Sposób obliczenia 

średniej wartości 

miesięcznej 

Cena 

jednostkowa 

brutto w zł

 Wartość brutto w zł

23%          181,91 zł 

484,9m2 x 2 x 

cena 

jednostkowa / 

12m-cy

……………..

Firma Usługowo-Sprzątająca 

"DANEX" Daniela Kawik                

33-158 Szynwałd 173

1

VAT

………………………..

23%            46,54 zł 

Piwnice 

511,13m2 x 

cena 

jednostkowa / 

12m-cy + 

strychy 

1380,92m2 x 

…………….. ………………………..

Cena 

jednostkowa 

brutto w zł

Wartość brutto w zł

      2,25 zł                    181,92 zł 

      0,26 zł                      40,73 zł 

Firma Usługowo-Handlowa 

"CHAJEC" Janina Chajec          ul. 

Mickiewicza 21/9                                

33-100 Tarnów

2

Cena 

jednostkowa 

brutto w zł

Wartość brutto w zł

Firma Usługowa "TRÓJKĄT" Sarat 

Grażyna  ul. Burtnicza 6/90 33-100 

Tarnów

Remonty Specjalistyczne         

REM-S Janusz Mazur                        

33-150 Wola Rzędzińska 107A

3 4

Cena 

jednostkowa 

brutto w zł

Wartość brutto w zł

…………….. …………………………..

…………….. ………………………….

…………….. ……………………………..

…………….. …………………………….

…………….. ………………………..

Oferta Nr 

Utrzymanie porządku i czystości w nieruchomościach 

komunalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd 

Budynków w Tarnowie 



Zał. Nr 8 do SIWZ pkt I ppkt 12) 19 zł 

netto/klatka 23,37 zł brutto/klatka

Razem (miesiąc) brutto

Razem (rok)brutto

23%          560,88 zł 
24 szt x cena 

jednostkowa
…………….. ……………………….     20,91 zł                    501,84 zł …………….. …………………………..

                                         213 004,14 zł 

                                           17 750,34 zł                                   17 380,82 zł 

…………….. ………………………..



15.12.2020

Wartość brutto 

w zł

Obowiązki podstawowe I roboty 

wewnętrzne (załącznik nr 8 do SIWZ pkt I 

ppkt1,3,4,5,7,8 .) 0,94 zł/m2 netto                       

( 1,16 zł/m2 brutto)

23%          765,60 zł 

662,17m2 x 

cena 

jednostkowa

……………. ………………...……. ……………. …………………………… ……………. ……………………………..       1,14 zł                  757,46 zł 

Obowiązki podstawowe II roboty 

zewnętrzne (załącznik nr 8 do SIWZ pkt I 

ppkt 2, 6,9,10.)  1,06 zł/m2  netto                         

( 1,14 zł/m2 brutto)

8%       7 037,66 zł 

6147,50m2 x 

cena 

jednostkowa 

…………….. ……………………… …………….. …………………………… …………….. ……………………………..       1,14 zł               7 037,66 zł 

Obowiązki dodatkowe I odśnieżanie w 

dni świąteczne (Załącznik nr 8 do SIWZ 

pkt II  ppkt 1 )   18,3 zł/ roboczo- godzinę 

netto(19,76 zł/ roboczo- godzinę brutto)

8%            41,18 zł 

Śr. 25h rocznie / 

12m-cy x cena 

jednostkowa

…………….. ………………………. …………….. …………………………… …………….. …………………………….     17,07 zł                    35,55 zł 

Obowiązki dodatkowe II tereny zielone 

(Załącznik nr8 do SIWZ pkt II pakt 2)  

0,27 zł/m2 netto ( 0,29 zł/m2 brutto)

8%       2 635,12 zł 

9036,76m2 x 

cena 

jednostkowa 

…………….. ……………………….. …………….. …………………………… …………….. ……………………………..       0,28 zł               2 537,52 zł 

Obowiązki dodatkowe wykonywane na 

odrębne pisemne zlecenie 

Zamawiającego mycie okien

( Załącznik nr 8 do SIWZ pkt III ppkt1 ) 

1,83 zł/m2 netto ( 2,25 zł/m2 brutto)

Obowiązki dodatkowe wykonywane na 

odrębne pisemne zlecenie 

Zamawiającego sprzątanie strychów i 

piwnic

………………………..

23%              4,66 zł 

Piwnice 59,3m2 

x cena 

jednostkowa / 

12m-cy + 

strychy 130m2  

x cena 

jednostkowa / 

…………….. ………………………..

Firma Usługowa "TRÓJKĄT" Sarat 

Grażyna  ul. Burtnicza 6/90 33-100 

Tarnów

Remonty Specjalistyczne         

REM-S Janusz Mazur                        

33-150 Wola Rzędzińska 107A

3 4

Zadanie Nr 4 - ZUM 3 część 

2

Sposób obliczenia 

średniej wartości 

miesięcznej 

Cena 

jednostkowa 

brutto w zł

 Wartość brutto w zł

23%            50,54 zł 

134,72m2 x 2 x 

cena 

jednostkowa / 

12m-cy

……………..

VAT

Firma Usługowo-Sprzątająca 

"DANEX" Daniela Kawik                

33-158 Szynwałd 173

1

Firma Usługowo-Handlowa 

"CHAJEC" Janina Chajec          ul. 

Mickiewicza 21/9                                

33-100 Tarnów

2

……………………………..

…………….. …………………………….

Cena 

jednostkowa 

brutto w zł

Wartość brutto w zł

…………….. ……………………………

…………….. ……………………………

Cena 

jednostkowa 

brutto w zł

Utrzymanie porządku i czystości w nieruchomościach 

komunalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd 

Budynków w Tarnowie 

Oferta Nr 

Cena 

jednostkowa 

brutto w zł

Wartość brutto w zł

      2,25 zł                    50,54 zł 

      0,26 zł                      4,07 zł 

Wartość brutto w zł

……………..



( Załącznik nr 8 do SIWZ pkt III  pakt 2) 

0,24 zł/m2 netto(0,30 zł/m2 brutto)

Obowiązki podstawowe dezynfekcja

Zał. Nr 8 do SIWZ pkt I ppkt 12) 19 zł 

netto/klatka 23,37 zł brutto/klatka

Razem (miesiąc) brutto

Razem (rok) brutto

Łączna wartość zamówienia brutto

    20,91 zł                  104,55 zł 23%          116,85 zł 
5 szt x cena 

jednostkowa
…………….. ………………………. …………….. …………………………. …………….. …………………………..

875 460,95 zł

                                         127 819,20 zł 

                                           10 651,60 zł                                  10 527,35 zł 

23%              4,66 zł 

Piwnice 59,3m2 

x cena 

jednostkowa / 

12m-cy + 

strychy 130m2  

x cena 

jednostkowa / 

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

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 zgodnie z załącznikiem nr 6 SIWZ 

      0,26 zł                      4,07 zł 


