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Załącznik Nr 1 
do  Zarządzenia  Nr 27/2022 Prezesa  Zarządu  ZGKiM Mońki sp. z o.o. z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia cennika usług naprawy i serwisowania sprzętu i 

narzędzi ogrodniczych oraz sprzętu budowlanego 
 

CENNIK NAPRAWY I SERWISOWANIA 
sprzętu i narzędzi ogrodniczych, sprzętu budowlanego  

obowiązuje od 1 sierpnia 2022  roku  
 

 
Poz. 

 
Zakres usługi  Jm 

Cena usługi [ zł ]*  

netto podatek VAT 23% brutto 

 
 

1 

Przegląd kosiarki spalinowej bez napędu   
wymiana oleju, czyszczenie/wymiana filtra 

sprawdzenie/wymiana świecy,  
sprawdzenie/czyszczenie gaźnika 

sprawdzenie podzespołów,   
ostrzenie i wyważenie noża 

kpl. 

81,30 18,70 100,00 

* cena nie obejmuje wymiany/naprawy: podzespołów silnika, elementów jezdnych, 

części elektrycznych, mechanicznych, tnących.  
Wykonanie w/w za dodatkową opłatą na podstawie indywidualnej wyceny. 

 
 

2 

Przegląd kosiarki spalinowej z napędem   
wymiana oleju, czyszczenie/wymiana filtra 

sprawdzenie/wymiana świecy,  
sprawdzenie/czyszczenie gaźnika 

sprawdzenie podzespołów, przekładni,  
sprawdzenie napędu 

ostrzenie i wyważenie noża 

kpl. 

121,95 28,05 150,00 

* cena nie obejmuje wymiany paska napędowego, wymiany/naprawy podzespołów 

silnika, elementów jezdnych, tnących, części elektrycznych i mechanicznych.  
Wykonanie w/w za dodatkową opłatą na podstawie indywidualnej wyceny. 

 
 

3 

Przegląd ciągnika ogrodniczego   
wymiana oleju, czyszczenie/wymiana filtra 

sprawdzenie/wymiana świecy,  
sprawdzenie/czyszczenie gaźnika 

sprawdzenie podzespołów, przekładni,  
sprawdzenie napędu 

ostrzenie i wyważenie noża 

kpl. wg. indywidualnej wyceny zgodnie z ceną  poz. 7 

 
 

4 
 

Przegląd pilarki spalinowej   
czyszczenie/wymiana filtra 

sprawdzenie/wymiana świecy, 
 sprawdzenie/czyszczenie gaźnika 

sprawdzenie podzespołów 
 ostrzenie łańcucha 

kpl. 

60,98 14,02 75,00 

* cena nie obejmuje wymiany prowadnicy, łańcucha, wymiany/naprawy 

podzespołów silnika, części elektrycznych i mechanicznych.   
Wykonanie w/w za dodatkową opłatą na podstawie indywidualnej wyceny. 

 
 

5 
 

Przegląd  kosy spalinowej, podkaszarki   
 

czyszczenie/wymiana filtra 
sprawdzenie/wymiana świecy, 

sprawdzenie/czyszczenie gaźnika 
sprawdzenie podzespołów 

kpl. 

52,84 12,16 65,00 

* cena nie obejmuje wymiany/naprawy podzespołów silnika, części 

elektrycznych, mechanicznych, tnących.   
Wykonanie w/w za dodatkową opłatą na podstawie indywidualnej wyceny. 

 
 

6 
 

Przegląd kosiarki, pilarki, kosy, podkaszarki 
elektrycznej 

  

 

czyszczenie silnika, sprawdzenie podzespołów,  
ostrzenie i wyważenie noża 

ostrzenie łańcucha [ pilarka ] 
kpl. 

44,72 10,28 55,00 

* cena nie obejmuje wymiany prowadnicy, łańcucha [ pilarka ], 

wymiany/naprawy silnika, części elektrycznych, mechanicznych, tnących.    
Wykonanie w/w za dodatkową opłatą na podstawie indywidualnej wyceny. 

7 

Naprawa   

Naprawa sprzętu ogrodniczego, narzędzi 
ogrodniczych, sprzętu budowlanego itp. 

r-g 
Robocizna [ 1 r-g ]  

36,59 8,41 45,00 

kpl. + części zamienne i materiały wg. indywidualnej wyceny 

 
 
  


