
Załącznik nr 1 do Protokołu z prcedury
Część I

Świadczenie 
usług w godz. 

8-12 (4 h) 
poniedziałek - 

piątek
(1) 

Punkty 
(1)

Świadczenie 
usług w godz. 

8-10 (2 h) 
sobota 

(2)

Punkty 
(2)

Za każdą 
rozpoczętą 

godzinę 
zegarową 

świadczenia 
usług 

przypadających 
po godzinie 

12:00 
(3)

Pynkty 
(3)

Za każdą 
rozpoczętą 

godzinę zegarową 
świadczenia usług 
przypadających 

po godzinie 
10:00 (sobota)

(4) 

Punkty 
(4)

Za każdego 
dodatkoweg
o członka 
zespołu w 
godz. 8-12 

(4 h) 
(5)

Punkty 
(5)

Za każdego 
dodatkowego 

członka 
zespołu w 

godz. 8-10 (2 
h)
(6)

Punkty 
(6)

Za każdą 
rozpoczętą 

godzinę 
zegarową (po 
godz. 12:00) 
świadczenia 
usług przez 

każdą z osób 
dodatkowych w 
zwiększonym 

składzie 
osobowym (tj. 
powyżej dwóch 

osób) 
(7)

Punkty 
(7)

Za każdą 
rozpoczętą 

godzinę 
zegarową (po 
godz. 10:00) 
świadczenia 
usług przez 

każdą z osób 
dodatkowych w 
zwiększonym 

składzie 
osobowym (tj. 
powyżej dwóch 

osób) 
(8)

Punkty 
(8)

Łączna ilość 
punktów

MTB Jakub 
Moskała

ul. Potockiego 2
51-153 Wrocław 900,00 zł     47,78 650,00 zł      15,38 230,00 zł        4,67 230,00 zł          5,00 440,00 zł   4,89 230,00 zł       5,00 110,00 zł         4,89 110,00 zł         5,00 92,61

Fundacja Wodna 
Służba Ratownicza
ul. Kleczkowska 50
50-227 Wrocław

860,00 zł     50,00 500,00 zł      20,00 215,00 zł        5,00 250,00 zł          4,60 430,00 zł   5,00 250,00 zł       4,60 107,50 zł         5,00 125,00 zł         4,40 98,60

Część II

Świadczenie 
usług w godz. 

8-12 (4 h) 
poniedziałek - 

piątek
(1) 

Punkty 
(1)

Świadczenie 
usług w godz. 

8-10 (2 h) 
sobota 

(2)

Punkty 
(2)

Za każdą 
rozpoczętą 

godzinę 
zegarową 

świadczenia 
usług 

przypadających 
po godzinie 

12:00 
(3)

Pynkty 
(3)

Za każdą 
rozpoczętą 

godzinę zegarową 
świadczenia usług 
przypadających 

po godzinie 
10:00 (sobota)

(4) 

Punkty 
(4)

Za każdego 
dodatkoweg
o członka 
zespołu w 
godz. 8-12 

(4 h) 
(5)

Punkty 
(5)

Za każdego 
dodatkowego 

członka 
zespołu w 

godz. 8-10 (2 
h)
(6)

Punkty 
(6)

Za każdą 
rozpoczętą 

godzinę 
zegarową (po 
godz. 12:00) 
świadczenia 
usług przez 

każdą z osób 
dodatkowych w 
zwiększonym 

składzie 
osobowym (tj. 
powyżej dwóch 

osób) 
(7)

Punkty 
(7)

Za każdą 
rozpoczętą 

godzinę 
zegarową (po 
godz. 10:00) 
świadczenia 
usług przez 

każdą z osób 
dodatkowych w 
zwiększonym 

składzie 
osobowym (tj. 
powyżej dwóch 

osób) 
(8)

Punkty 
(8)

Łączna ilość 
punktów

MTB Jakub 
Moskała

ul. Potockiego 2
51-153 Wrocław 900,00 zł     47,78 650,00 zł      15,38 230,00 zł        4,67 230,00 zł          5,00 440,00 zł   4,89 230,00 zł       5,00 110,00 zł         4,89 110,00 zł         5,00 92,61

Fundacja Wodna 
Służba Ratownicza
ul. Kleczkowska 50
50-227 Wrocław

860,00 zł     50,00 500,00 zł      20,00 215,00 zł        5,00 250,00 zł          4,60 430,00 zł   5,00 250,00 zł       4,60 107,50 zł         5,00 125,00 zł         4,40 98,60

Cena brutto

Nazwa firmy 

Nazwa firmy 

Cena brutto


