
 

O F E R T A 

Tabela nr I 

OŚWIETLENIE NA OBWODACH WYDZIELONYCH 

I. NAPRAWY AWARYJNE 

L.p. Nazwa usługi/czynności j.m. Ilość jednostek Cena jednostkowa 

ryczałtu  

netto (zł) 

Wartość  całkowita  

za 11 m-cy netto (zł) 

iloczyn  

poz.4 x poz.5 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 Naprawy awaryjne 

oświetlenia ulicznego na 

obwodach wydzielonych / 

ryczałt za jeden punkt 

oświetleniowy 

szt. (1047 szt. x 11 m-cy) 

= 11 517 jedn. 

  Przez naprawę awaryjną rozumie się przywrócenie 

sprawności działania sieci oświetlenia w tym: 

-wymianę uszkodzonych / zużytych źródeł światła, 

-wymianę / naprawę uszkodzonych układów 

  stabilizująco-zapłonowych (stateczniki, zapłonniki), 

- wymianę wkładek bezpiecznikowych w słupie i w 

  szafie zasilającej oświetlenia ulicznego, 

- wymianę uszkodzonych opraw bezpiecznikowych w 

  słupie i szafie zasilającej oświetlenia ulicznego, 

- wymianę / naprawę uszkodzonych złącz słupowych, 

- wymianę uszkodzonych złącz bezpiecznikowych,  

  fazowych i zerowych, 

- wymianę / naprawę uszkodzonych przewodów w słupie, 

- naprawę uszkodzonych drzwiczek wnęk słupowych, 

- usunięcie uszkodzenia układu zasilania i sterowania w 

  szafach zasilających oświetlenia ulicznego 

- wykonanie nastaw urządzeń sterujących oświetleniem, 

- naprawę uszkodzonej oprawy oświetleniowej, 

- naprawę uszkodzonego wysięgnika, 

- lokalizacja i kompleksowe usuwanie uszkodzeń na kablach 

  ziemnych. 

(Ogólna ilość punktów oświetleniowych na obwodach 
wydzielonych wynosi 1047 szt.) 

 

 RAZEM - NAPRAWY AWARYJNE NA OBWODACH WYDZIELONYCH   

 



 

Tabela II 

OŚWIETLENIE NA OBWODACH WYDZIELONYCH 

I. USŁUGI KONSERWACYJNE 

L.p. Nazwa usługi/czynności j.m. Ilość jednostek Cena jednostkowa 

ryczałtu  

netto (zł) 

Wartość  całkowita  

za 11 m-cy netto (zł) 

iloczyn  

poz.4 x poz.5 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 Przegląd nocny sieci 

oświetlenia ulicznego 

szt. 24   Czynność obejmuje przeprowadzenie nocnych objazdów 

instalacji oświetleniowej 2 razy w miesiącu. 

 

2.2 Wymiana uszkodzonych 

drzwiczek wnęki słupowej 

szt. 18   Czynność obejmuje wymianę uszkodzonych / uzupełnienie 

brakujących drzwiczek wnęki słupowej lub (dla słupów 

starego typu, nie produkowanych), zabudowę osłony 

izolacyjnej wnęki słupa. 

 

2.3 Czyszczenie oprawy 

oświetleniowej wraz z 

kloszem i wysięgnikiem 

szt. 220    

 RAZEM - USŁUGI KONSERWACYJNE NA OBWODACH WYDZIELONYCH   

 RAZEM - OŚWIETLENIE NA OBWODACH WYDZIELONYCH 
( Tabela I + Tabela II ) 

  

 

 

 

 

 



 

Tabela nr III 

OŚWIETLENIE NA sieci nN (skojarzone) 

I. NAPRAWY AWARYJNE 

L.p. Nazwa usługi/czynności j.m. Ilość jednostek Cena jednostkowa 

ryczałtu  

netto (zł) 

Wartość  całkowita  

za 11 m-cy netto (zł) 

iloczyn  

poz.4 x poz.5 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 Naprawy awaryjne 

oświetlenia ulicznego na 

sieci nN / ryczałt za jeden 

punkt oświetleniowy 

szt. (1017 szt. x 11 m-cy) 

= 11 187 jedn. 

  Przez naprawę awaryjną rozumie się przywrócenie 

sprawności działania sieci oświetlenia w tym: 

-wymianę uszkodzonych / zużytych źródeł światła, 

-wymianę / naprawę uszkodzonych układów 

  stabilizująco-zapłonowych (stateczniki, zapłonniki), 

- wymianę wkładek bezpiecznikowych na słupie i w 

  szafie zasilającej oświetlenia ulicznego, 

- wymianę uszkodzonych opraw bezpiecznikowych na 

  słupie i w szafie zasilającej oświetlenia ulicznego, 

- wymianę / naprawę uszkodzonych przewodów zasilających 

  oprawę oświetleniową z sieci nN, 

- usunięcie uszkodzenia układu zasilania i sterowania w 

  szafach zasilających oświetlenia ulicznego 

- wykonanie nastaw urządzeń sterujących oświetleniem, 

- naprawę uszkodzonej oprawy oświetleniowej, 

- naprawę uszkodzonego wysięgnika, 

(Ogólna ilość punktów oświetleniowych na sieci nN - 
wynosi 1017 szt.) 

 

 RAZEM - NAPRAWY AWARYJNE NA sieci nN (skojarzone)   

 

 

 



Tabela IV 

OŚWIETLENIE NA SIECI nN 

I. USŁUGI KONSERWACYJNE 

L.p. Nazwa usługi/czynności j.m. Ilość jednostek Cena jednostkowa 

ryczałtu  

netto (zł) 

Wartość  całkowita  

za 11 m-cy netto (zł) 

iloczyn  

poz.4 x poz.5 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 Przegląd nocny sieci 

oświetlenia ulicznego 

szt. 24   Czynność obejmuje przeprowadzenie nocnych objazdów 

instalacji oświetleniowej 2 razy w miesiącu. 

 

2.2 Czyszczenie oprawy 

oświetleniowej wraz z 

kloszem i wysięgnikiem 

szt. 140    

 RAZEM - USŁUGI KONSERWACYJNE NA sieci nN (skojarzone)   

 RAZEM - OŚWIETLENIE NA SIECI nN 
( Tabela III + Tabela IV ) 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 RAZEM OŚWIETLENIE NA OBWODACH WYDZIELONYCH I SIECI Nn (skojarzone) 
(WARTOŚĆ NETTO) 

( Tabela I + Tabela II + Tabela III + Tabela IV ) 

  

 

Razem cena ofertowa netto………………………………….zł 

VAT 23% od łącznej wartości netto…………………………….zł 

Razem cena ofertowa brutto (cena netto + VAT)………………………zł 

 

…………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                          Podpis Wykonawcy 


