
Załącznik nr 6a do siwz
Część I

Formularz kalkulacji cenowej

Naprawa, kalibracja, wzorcowanie urządzeń do pomiaru zawartości
alkoholu w wydychanym powietrzu

ANALIZATOR LION SD400/400P  - sztuk 38

Lp. Nazwa usługi Przewidywana
ilość usług w
czasie trwania

umowy

Cena
brutto za
1 usługę

Wartość
brutto

zamówienia 
(kol. 3x4 ) 

1 2 3 4 5
1 Wzorcowanie   152*

2 Kalibracja   152*

3 Pełna diagnostyka i regulacja   152*

4 Wymiana silnika wersja 3,4 10

5 Wymiana silnika wersja 3,8 10
6 Wymiana czujnika  alkoholu 10
7 Wymiana czujnika przepływu wersja 3,4 10
8 Wymiana czujnika przepływu wersja 3,8 10
9 Wymiana dławika 10
10 Wymiana buzera 10
11 Wymiana panelu przycisków 10
12 Wymiana wyświetlacza 10
13 Wymiana złączki zasilania 10

14 Wymiana baterii alkaicznych 20

15 Wymiana baterii litowej 20

Razem brutto [suma poz. 1÷15] x

*  ilość usług w okresie dwóch lat ( tj. 38 szt. x 2 wzorcowania rocznie x 2 lata = 152 ) 
 .  cena wymiany obejmuje również cenę wymienionego elementu

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  usługi  w  terminie  ............  pełnych  dni
roboczych licząc od dnia odebrania urządzeń od Zamawiającego.  
Zamawiający nie dopuszcza wskazania wykonania terminu usługi w przedziale od-do.
Zamawiający  wymaga  zaoferowania  terminu  wykonania  usługi  nie  dłuższego  niż  20  dni
roboczych.

...............................                                              ................................................................................
Miejscowość, data                                                           (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                      w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik nr 6b do siwz
Część II
                                                  Formularz kalkulacji cenowej

Naprawa, kalibracja, wzorcowanie urządzeń do pomiaru zawartości
alkoholu w wydychanym powietrzu

ALKOTEST DRAGER  7410  - sztuk 89
Lp. Nazwa usługi Przewidywana

ilość usług w
czasie trwania

umowy

Cena
brutto za 
1 usługę

Wartość
brutto

zamówienia 
(kol. 3x4 )

1 2 3 4 5
1 Wzorcowanie   356*
2 Kalibracja   356*
3 Wymiana akumulatora 6V w analizatorze 50
4 Wymiana baterii LR14 1,5V w analizatorze 50
5 Wymiana silnika 20
6 Wymiana wyświetlacza 30
7 Wymiana grzejnika 20
8 Wymiana sensora 20
9 Czyszczenie filtrów i kanału wzorca 

gazowego 
130

10 Wymiana baterii LR 1,5 V w drukarce 20

11 Wymiana obudowy dolnej 10

12 Wymiana obudowy górnej 10

13 Naprawa układu pomiarowego 20
14 Naprawa układu poboru próbki 20

15 Naprawa układu sterowania 20

16 Naprawa układu zasilania 20

17 Naprawa układu pamięci 20

18 Naprawa układu stabilizacji temperatury 20

Razem brutto [suma poz. 1÷18] x

*  ilość usług w okresie dwóch lat ( tj. 89 szt. x 2 wzorcowania rocznie x 2 lata = 356 ) 
 .  cena wymiany obejmuje również cenę wymienianego elementu

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  usługi  w  terminie  ............  pełnych  dni
roboczych licząc od dnia odebrania urządzeń od Zamawiającego. 
Zamawiający nie dopuszcza wskazania wykonania terminu usługi w przedziale od-do.
Zamawiający  wymaga  zaoferowania  terminu  wykonania  usługi  nie  dłuższego  niż  20  dni
roboczych.

...............................                                              ................................................................................
Miejscowość, data                                                           (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                      w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)


