
Siechnice, dnia 28 kwietnia 2022 r. 

Szacowanie wartości zamówienia do postępowania przetargowego nr SISK Z.4.2022 pn.: 

Usługa obsługi wypożyczalni sprzętu wodnego i utrzymania czystości na terenie 
kąpieliska „Błękitna Laguna". 

Podczas szacowania wartości zamówienia przyjęto maksymalny przewidziany zakres objęty 

postępowaniem, zgodny z posiadaną wiedzą i stanem Zamawiającego na dzień sporządzania szacowania 

wartości zamówienia. 

Przyjęto następujący podział i wartość robót: 

Do wyliczenia szacowanej kwoty przyjęto następujące dane: 

Wymagana ilość roboczogodzin pracownika utrzymania czystości 
Wymagana ilość godzin w dniu Ilość dni Łączna ilość roboczogodzin 

Pon. - Nie. i Święta 10 92 920 

Suma 920 

Wymagana ilość roboczogodzin pracownika wypożyczalni sprzętu wodnego 
Wymagana ilość godzin w dniu Ilość dni Łączna ilość roboczogodzin 

Pon. - Nie. 9 92 828 

Suma 828 

Wymagane ilości osób jednoczesnej obsługi: 

Ilość osób jednoczesnej obsługi 

Utrzymanie czystości 1 

Wypożyczalnia sprzętu wodnego 1 

W miesiącach świadczenia usługi etat jednego pracownika w całym okresie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami zawiera 520 roboczogodzin. 



Wymagana ilość etatów 

Stanowisko 
Wymagana ilość Wymagana ilość Ilość 

1 lość etatów 
Wymagana 

roboczogodzin jednoczesnej obsługi godzin ilość etatów 

Utrzymanie czystości 920 1 920 1,77 1,8 

Obsługa wypożyczalni 
828 1 828 1,59 1,6 sprzętu wodnego 

Do wyliczenia szacowanej kwoty powyższego zadania przyjęto następujące stawki wynagrodzeń dla 

poszczególnych stanowisk: 

Wynagrodzenie i koszty pracownika 

Stanowisko brutto netto Koszt pracodawcy 

Utrzymanie czystości 3010,00 zł 2 363,56 zł 3 626,46 zł 

Obsługa wypożyczalni sprzętu wodnego 3010,00 zł 2 363,56 zł 3 626,46 zł 

Przyjmując powyższe stawki oraz wymagane ilości etatów koszt pracowników wynosi: 

Stanowisko 
Wymagana ilość 

Okres me 
Całkowity koszt 

etatów pracodawcy 
Utrzymanie czystości 1,8 3 19 582,88 zł 

Obsługa wypożyczalni sprzętu wodnego 1,6 3 17 407,01 zł 

SUMA 36 989,89 zł 

Zamawiający wymaga dodatkowo posiadanie niezbędnego sprzętu. Z uwagi na świadczenie usługi przez 

potencjalnego zamawiającego przyjęto, że Wykonawca posiada wymagany sprzęt i kosztem będzie 

amortyzacja oraz materiały eksploatacyjne. Koszty materiałów eksploatacyjnych przyjęto na poziomie 

1500 zł netto, za cały okres świadczenia usługi. 

Do wyliczeń ostatecznej kwoty wykonania usługi przyjęto rezerwę na ewentualne niespodziewane koszty 

w wysokości 500 zł netto na cały okres świadczenia usługi. 

Zamawiający przyjął do wyliczenia szacowanej kwoty godziwy i uczciwy zysk Wykonawcy na poziomie 

20% całkowitych kosztów wykonania zamówienia. 



Koszty wykonania zlecenia obsługi wypożyczalni sprzętu 
i utrzymania czystości 

Koszt personelu 36 989,89 zł 

Koszt eksplatacyjne 1500,00 zł 

Rezerwa 500,00 zł 

Suma 38 989,89 zł 

Zysk Wykonawcy 7 797,98 zł 

Koszt wykonania usługi netto 46 787,87 zł 

vat 23% 10 761,21 zł 

Koszt wykonania usługi brutto 57 549,08 zł 

Przyjęto szacowaną wartość zamówienia w kwocie 57 .550,00 zł brutto. 

Szacowana kwota zamówienia w wysokości 57.500,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy 

pięćset złotych) mieści się w założonej kwocie planu finansowego na wykonanie powyższego zadania w 
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