
             Załącznik do Formularza oferty 
………………………………………………. 
Pieczątka firmowa Wykonawcy 
 

FORMULARZ CENOWY 
 
 

 
Lp. 

 

 
Nazwa 

 

 
Szacunkowa 

ilość 

 
Cena jednostkowa brutto 

Cena łączna brutto 
(kolumna 3 x 
Kolumna 4) 

1 2 3 4 5 

1. Dekoracje w pojemniku  
ceramicznym 

100 szt. kompozycja artystyczna: 
do 10 szt. kwiatów z przybraniem, 
………….………………………ZŁ 
(cena nie może przekroczyć 100 zł) 

 
…………………zł 

2. Wieniec na świerku z 
kwiatów biało-
czerwonych z szarfą 
(biało-czerwoną) i 
napisem na szarfie 

30 szt. wieniec na świerku z anturium                
50 kwiatów w bukiecie, 40 w owalu       
z przybraniem i szarfą biało-czerwoną 
szer. 10 cm, dł. 2,0 m z napisem, 
………….………………………ZŁ               
(cena nie może przekroczyć 1 000 zł) 

 
 

…………………zł 

3. Wieniec na świerku z 
kwiatów biało-
czerwonych z szarfą 
(biało-czerwoną) i 
napisem na szarfie 

40 szt. wieniec na świerku z kwiatów:          40 
szt. w bukiecie, 30 szt. w owalu        z 
przybraniem i szarfą biało-czerwoną 
szer. 10 cm, dł. 2,0 m z napisem,               
………….………………………ZŁ                
(cena nie może przekroczyć 500 zł) 

 
 

…………………zł 

4. Wiązanka pogrzebowa 
na świerku z kwiatów i 
szarfą z napisem  

20 szt. wiązanka pogrzebowa na świerku: 
40 szt. kwiatów z przybraniem                
i szarfą biało-czerwoną szer. 10 cm,    
dł. 1,0 m z napisem, 
………….………………………ZŁ 
(cena nie może przekroczyć 500 zł) 

 
 

…………………zł 

5. Wiązanka pogrzebowa 
na świerku z kwiatów i 
szarfą z napisem 

20 szt. wiązanka pogrzebowa na świerku: 
20 szt. kwiatów z przybraniem                  
i szarfą biało-czerwoną szer. 10 cm,       
dł. 1,0 m z napisem, 
………….………………………ZŁ 
(cena nie może przekroczyć 300 zł) 

 
 

…………………zł 

6.  Bukiet okolicznościowy 50 szt. bukiet okolicznościowy:                        
25 szt. kwiatów z przybraniem, 
………….………………………ZŁ 
(cena nie może przekroczyć 150 zł) 

 
…………………zł 

7. Bukiet okolicznościowy 20 szt. bukiet okolicznościowy:                         
20 szt. kwiatów z przybraniem, 
………….………………………ZŁ 
(cena nie może przekroczyć 100 zł) 

 
…………………zł 

8. Sztuczne dekoracje + 
doniczka 
wys. 100 cm 

4 szt. sztuczna dekoracja + doniczka 
40 szt. kwiatów sztucznych, 
………….………………………ZŁ 
(cena nie może przekroczyć 250 zł) 

 
…………………zł 



9. Dekoracja 
okolicznościowa               
z kwiatów biało-
czerwonych 
w pojemniku 
ceramicznym 
w formie ikebany 

10 szt. Dekoracja okolicznościowa: 
40 szt. kwiatów z przybraniem 
 
 
 
………….………………………ZŁ 
(cena nie może przekroczyć 500 zł) 

 
 

…………………zł 

10. Dekoracja 
okolicznościowa z 
kwiatów biało-
czerwonych 
w pojemniku 
ceramicznym 
w formie ikebany 

10 szt. Dekoracja okolicznościowa: 
20 szt. z przybraniem 
      
  
           
………….………………………ZŁ 
(cena nie może przekroczyć 300 zł) 

 
 

…………………zł 

11.  Stroiki świąteczne w 
pojemniku 
ceramicznym 

50 szt. Stroiki świąteczny: 
5 szt. kwiat ozdobny z przybraniem 
………….………………………ZŁ 
(cena nie może przekroczyć 170 zł) 

 
…………………zł 

12. Ubranie choinki 4 szt. Ubranie dużej choinki                         
(wys. max 400 cm): 
1 szt. choinka                      
………………….………………….zł max 3h 
(cena nie może przekroczyć                  
200 zł max 3h) 

 
 

…………………zł 

13. Ubranie choinki 10 szt. Ubranie średniej wielkości choinki 
(wys. max 220 cm): 
1 szt. choinka 
 ………….………………………….zł max 2h 
(cena nie może przekroczyć                  
100 zł max2h) 

 
 

…………………zł 

14. Kwiat + doniczka 50 szt. Storczyk + doniczka do storczyków: 
………………….……………………zł 
(cena nie może przekroczyć 100 zł) 

 
…………………zł 

CENA OFERTY 
(łącznie wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, suma poz.     
1-14 w kolumnie 5) 

 
…………………zł 

 
 
 
Miejscowość, data 
 
 
                     ……………………………………………. 

podpis i pieczęć (osoba/y uprawniona/ej)   
 


