
załącznik nr 1a TZ

Materiał szkółkarski - DRZEWA

% kwota 

1.
Acer plataniodes              'Royal 
Red'

klon pospolity 3

2. Acer platanoides 'Crimson King'
klon pospolity                                             
forma kulista           

35

3. Acer platanoides 'Drummondii' klon pospolity 2

4. Aesculus carnea kasztanowiec czerwony 16

11. Quercus robur 'Fastigiata'
dąb szypułkowy                                         
forma kolumnowa

2

12. Sorbus intermedia jarząb szwedzki 10

13. Tilia cordata lipa drobnolistna 15

14. Ulmus Glabra 'Pendula' wiąz płaczący 2

Razem 800

..........................................................
podpis Wykonawcy

Ilość                    
szt

Wartość

polska łacińska
cena jedn. 

netto
wartość netto

podatek VAT
wartość brutto

..........................................................
pieczęć firmowa

Lp.

              Nazwa materiału



załącznik nr 1a TP

Materiał szkółkarski - DRZEWA

% kwota 

1. Fagus sylvatica 'Atropurpurea'
buk pospolity 
odm.czerwonolistna

2

..........................................................

pieczęć firmowa

..........................................................
podpis Wykonawcy

Lp.

              Nazwa materiału

Ilość                    
szt

Wartość

łacińska polska
cena jedn. 

netto
wartość netto

podatek VAT
wartość brutto



załącznik nr 1aTG

Materiał szkółkarski - DRZEWA

% kwota 

1. Tilia cordata lipa drobnolistna 40

Razem 40

..........................................................
podpis Wykonawcy

Ilość                    
szt

Wartość

polska łacińska
cena jedn. 

netto
wartość netto

podatek VAT
wartość brutto

..........................................................
pieczęć firmowa

Lp.
              Nazwa materiału



załącznik nr 2a TZ

Materiał szkółkarski - KRZEWY 

% kwota

1.
Berberis thunbergii  
'Atropurpurea'

berberys Thunberga 500

2. Berberis thunbergii  'Aurea' berberys Thunberga 100

3. Buddleja davidii 'Black Knight' budleja Dawida 6

10. Hydrangea serrata 'Intermedia' hortensja piłkowana 6

11. Laburnum anagyroides złotokap pospolity 6

12. Ligustrum ovalifolium 'Aureum' ligustr okrągłolistny 300

13. Ligustrum vulgare ligustr pospolity 1000

14. Magnolia liliflora 'Nigra' magnolia purpurowa 6

15.
Parthenoicissus tricuspidiata 
'Veitchii'

winobluszcz trójklapowy 100

16. Pyracantha 'Soleil d'Or' ognik 100

17. Rosa 'Flammentanz'
róże czepne (pnące) kwiat 
krwistoczerwony

50

18. Rosa 'Queen Elizabeth'
róże wielokwiatowe 'Queen 
Elizabeth'

200

19. Snow Ballet róża biała 25

20.
Spiraea japonica ,Anthony 
Waterer'

tawuła  japońska                                   
,Anthony Waterer'

2000

21. Spiraea japonica 'Goldflame' tawuła japońska 'Goldflame' 2000

22. Tamarix gallica tamaryszek francuski 5

Razem 7 000

...........................................................
podpis Wykonawcy

wartość bruttopolska
cena jedn. 

netto
wartość netto

podatek VAT

.....................................................................
pieczęć firmowa

Lp.
Nazwa materiału

Ilość       
szt.

Wartość

łacińska



załącznik nr 2aTP

Materiał szkółkarski - KRZEWY 

% kwota

1. Berberis julianae berberys Juliany 120

Razem 120

...........................................................
podpis Wykonawcy

Ilość       
szt.

Wartość

łacińska polska
cena jedn. 

netto
wartość netto

podatek VAT
wartość brutto

.....................................................................
pieczęć firmowa

Lp.
Nazwa materiału



załącznik nr 2a DOW

Materiał szkółkarski - KRZEWY 

% kwota

1.
Berberis thunbergii  
'Atropurpurea'

berberys Thunberga 3

2. Cotoneaster dammeri 'Major' irga Dammera 3

3. Potentilla fruticosa ,Red Ace' Pięciornik krzewiasty 'Red Ace' 3

...........................................................
podpis Wykonawcy

Ilość       
szt.

Wartość

łacińska polska
cena jedn. 

netto
wartość netto

podatek VAT
wartość brutto

.....................................................................
pieczęć firmowa

Lp.
Nazwa materiału



załącznik nr 2a DPD

Materiał szkółkarski - KRZEWY 

% kwota

1.
Euonumus Fortunei  'Emerald'n 
Gold

trzmielina Fortune'a 10

Razem 10

...........................................................
podpis Wykonawcy

Ilość       
szt.

Wartość

łacińska polska
cena jedn. 

netto
wartość netto

podatek VAT
wartość brutto

.....................................................................
pieczęć firmowa

Lp.
Nazwa materiału



załącznik nr 3a TZ
..........................................
pieczęć firmowa

Materiał szkółkarski - DRZEWA I KRZEWY IGLASTE

Lp. Nazwa materiału Ilość szt. Wartość
polska łacińska cena jedn. wartość netto podatek wartość brutto

% kwota

1.
Chamaecyparis nootktensis 
'Pendula'

cyprysik nutkajski                 
'Pendula'

6

2.
Juniperus communis 'Depressa 
Aurea'

jałowiec pospolity 'Depressa 
Aurea'

10

3.
Juniperus horizontalis 'Wiltonii' 
syn.'Glauca'

jałowiec płożący 'Wiltonii' 
syn.'Glauca'

20

4.
Juniperus procumbens 'Nana' jałowiec rozesłany 'Nana' 30

5.
Juniperus sabina 'Tamariscifolia' jałowiec sabiński 'Tamariscifolia' 25

12.
Pinus mugo var.mughus sosna górska kosodrzewina 6

13.
Pinus strobus 'Radiata' sosna wejmutka 20

14.
Taxus media 'Hicksii'

cis pośredni   'Hicksii'                                                   
f. kolumnowa

6

15.
Thuja occidentalis 'Smaragd' żywotnik zachodni         5

Razem 200

..........................................
podpis Wykonawcy



załącznik nr 3aECK
..........................................
pieczęć firmowa

Materiał szkółkarski - DRZEWA I KRZEWY IGLASTE

Lp. Nazwa materiału Ilość szt. Wartość
łacińska polska cena jedn. wartość netto podatek wartość brutto

% kwota

1.
Juniperus horizontalis          
'Prince of Wales'

jałowiec płożący                     
'Prince of Wales'

20

2.
Thuja occidentalis 'Smaragd' żywotnik zachodni 'Smaragd'        150

3.
Juniperus horizontalis 'Andorra 
Compact'

jałowiec płożący                     
'Andorra Compact'

20

4.
Abies concolor Jodła kalifornijska 6

Razem 196

...........................................................
podpis Wykonawcy



załącznik nr 3aDOW
..........................................
pieczęć firmowa

Materiał szkółkarski - DRZEWA I KRZEWY IGLASTE

Lp. Nazwa materiału Ilość szt. Wartość
polska łacińska cena jedn. wartość netto podatek wartość brutto

% kwota

1. Thuja occidentalis 'Smaragd' żywotnik zachodni         50

Razem 50

...........................................................
podpis Wykonawcy



załącznik nr 3a DPD
..........................................
pieczęć firmowa

Materiał szkółkarski - DRZEWA I KRZEWY IGLASTE

Lp. Nazwa materiału Ilość szt. Wartość
polska łacińska cena jedn. wartość netto podatek wartość brutto

% kwota

1.
Taxus media 'Hicksii'

cis pośredni   'Hicksii'                                                   
f. kolumnowa

1

2.
Picea mariana 'Nana' świerk czarny 'Nana' 1

3.
Chamaecyparis nootktensis 
'Pendula'

cyprysik nutkajski                 
'Pendula'

1

4.
Juniperus procumbens 'Nana' jałowiec rozesłany 'Nana' 5

5. Pinus strobus 'Radiata' sosna wejmutka 2

podpis Wykonawcy
..........................................



załącznik nr 3a DPM
..........................................
pieczęć firmowa

Materiał szkółkarski - DRZEWA I KRZEWY IGLASTE

Lp. Nazwa materiału Ilość szt. Wartość
polska łacińska cena jedn. wartość netto podatek wartość brutto

% kwota

15.
Thuja occidentalis 'Smaragd' żywotnik zachodni         25

Razem 25

...........................................................
podpis Wykonawcy



załącznik nr 3aDL
..........................................
pieczęć firmowa

Materiał szkółkarski - DRZEWA I KRZEWY IGLASTE

Lp. Nazwa materiału Ilość szt. Wartość
polska łacińska cena jedn. wartość netto podatek wartość brutto

% kwota

1.
Thuja occidentalis 'Danica' żywotnik zachodni 'Danica' 15

Razem 15

...........................................................
podpis Wykonawcy



załącznik nr 4a TZ

% kwota

1. Andromeda polifolia 'Compakta' Modrzewnica pospolita 150

2.
Bruckenthalia spiculifolia 'Balkan 
Rose'

Brukentalia ostrolistna 150

3. Calluna vulgaris 'Alicia' Wrzos pospolity 150

4. Calluna vulgaris 'Boskoop' Wrzos pospolity 150

5. Calluna vulgaris 'Allegretto' Wrzos pospolity 150

Razem 750

podpis Wykonawcy

wartość netto
podatek VAT

wartość brutto

..........................................

..........................................
pieczęć firmowa

Rośliny wrzosowate

Lp.
Nazwa materiału

Ilość szt.
Wartość

polska łacińska
cena jedn. 

netto





załącznik nr 4aECK
..........................................
pieczęć firmowa

Rośliny wrzosowate

Lp. Nazwa materiału Ilość szt. Wartość
łacińska polska cena jedn. wartość netto podatek wartość brutto

% kwota

1. Erica carnea 'Vivelli' Wrzosiec czerwony 150

2.
Erica carnea                     'Snow 
Queen'

Wrzosiec czerwony 150

3. Calluna vulgaris 'Alicia' Wrzos pospolity 150

4. Calluna vulgaris 'Allegro' Wrzos pospolity 150

5. Gaultheria procumbens Gloteria pełzająca 120

...........................................................
podpis Wykonawcy



………………………………..
pieczęć firmowa Załącznik 5aTZ

Dział Zieleni TZ
I obsada -Termin dostawy  26.03.2012r. - 20.04.2012r.

Lp. Nazwa Opis ilość cena jedn.                             
netto

wartość netto wattość brutto

% kwota
Viola x wittrockiana dobrze rozkrzewiony

1. fiołek trójbarwny ( bratek) kolor żółty, 1 000
bez oczka

Viola x wittrockiana dobrze rozkrzewiony
2. fiołek trójbarwny ( bratek) kolor niebieski 1 000

bez oczka
Viola x wittrockiana dobrze rozkrzewiony

5. fiołek trójbarwny ( bratek) kolor bordowy 1 000
bez oczka

II obsada   

Lp. nazwa opis ilość cena jedn.                             
netto

wartość netto wattość brutto

% kwota
Begonia x semperflorens rozkrzewiona,zielonolistna

1. begonia stale kwitnąca biały kwiat 6 000

Begonia x semperflorens rozkrzewiona,zielonolistna
2. begonia stale kwitnąca biały kwiat 4 000

bryła korzeniowa 3 - 4 cm
Begonia x semperflorens rozkrzewiona,zielonolistna

3. begonia stale kwitnąca różowy kwiat 6 000

Begonia x semperflorens rozkrzewiona,zielonolistna
4. begonia stale kwitnąca różowy kwiat 4 000

bryła korzeniowa 3 - 4 cm
Begonia x semperflorens rozkrzewiona, brązowolistna 

5. begonia stale kwitnąca różowy kwiat 6 000

Wartość

podatek VAT

Wartość

podatek VAT



Begonia x semperflorens rozkrzewiona, brązowolistna 
6. begonia stale kwitnąca różowy kwiat 4 000

bryła korzeniowa 3 - 4 cm
Begonia x semperflorens rozkrzewiona, brązowolistna 

7. begonia stale kwitnąca czerwony kwiat 6 000

Begonia x semperflorens rozkrzewiona, brązowolistna 
8. begonia stale kwitnąca czerwony kwiat 4 000

bryła korzeniowa 3 - 4 cm
Tagetes patula zwarta, niska, pełne

9. aksamitka  rozpierzchła jasne żółte kwiaty 8 000

Tagetes patula zwarta, niska, pełne
10. aksamitka  rozpierzchła jasne żółte kwiaty 5 000

bryła korzeniowa 3 - 4 cm
Tagetes patula zwarta, niska, pełne

11. aksamitka  rozpierzchła pomarańczowe kwiaty 5 000

Lobelia erinus zwarta, kwiaty ciemnoniebieskie
12. lobelia przylądkowa bez oczka, 1 000

stroiczka
Lobelia erinus zwarta, kwiaty ciemnoniebieskie

13. lobelia przylądkowa bez oczka, 500
stroiczka bryła korzeniowa 3 - 4 cm
Alternanthera amoena dobrze rozkrzewiona, zwarta 

14. alternantera powabna liście brązowe 4 000

Alternanthera amoena dobrze rozkrzewiona, zwarta 
15. alternantera powabna liście brązowe 4 000

bryła korzeniowa 3 - 4 cm
Alternanthera amoena dobrze rozkrzewiona, zwarta 

16. alternantera powabna liście zielone, 4 000

Alternanthera amoena dobrze rozkrzewiona, zwarta 
17. alternantera powabna liście zielone, 4 000

bryła korzeniowa 3 - 4 cm
Alternanthera amoena dobrze rozkrzewiona, zwarta 

18. alternantera powabna liście zielonobiałe /pstra 4 000
,,White Carpet"
Alternanthera amoena dobrze rozkrzewiona, zwarta 

19. alternantera powabna liście zielonobiałe /pstra 4 000
,,White Carpet" bryła korzeniowa 3 - 4 cm
Alternanthera ficoidea dobrze rozkrzewiona, zwarta 

20. altrrnatera ficoidea liście zielonofioletowe /pstra 4 000
,,Part Time" bryła korzeniowa 3 - 4 cm



Alternanthera ficoidea dobrze rozkrzewiona, zwarta 
21. altrrnatera ficoidea liście zielonofioletowe /pstra 4 000

,,Part Time" bryła korzeniowa 3 - 4 cm

22. begonia bulwiasta rozkrzewiona, dobrze rozwinięta 1 000
begonia  tuberhybrida mieszanka kolorów
Iresine blazin rose dobrze ukorzeniona,zwarta

23. Irezyna kolor ciemnoróżowy 1 000

Iresine blazin rose dobrze ukorzeniona,zwarta
24. Irezyna kolor ciemnoróżowy 1 000

bryła korzeniowa 3 - 4 cm
Iresine herbstii dobrze ukorzeniona,zwarta

25. Irezyna Herbsta kolor wiśnia 1 000

Iresine herbstii dobrze ukorzeniona,zwarta
26. Irezyna Herbsta kolor wiśnia 1 000

bryła korzeniowa 3 - 4 cm
Salvia splendens rozkrzewiona

27. szałwia błyszcząca kwiat czerwony 8 000

Chlorophytum comosum
28. zielistka liście biało zielone 500

Dichondra argentea pędy krótkie, 
29. Dichondra srebrzysta rozgałęzione 200

liście srebrzyste
Helichrysum petiolatum pędy krótkie, 

30. Gnaphalium rozgałęzione 1 000
Kocanki fałdowane liście żółte
Osteospermum ecklonis rozkrzewiona,

31. Stokrotka afrykańska biały kwiat 500

Senecio cineraria rozkrzewiony
32. starzec nadmorski srebrzysty, wybarwiony 12 000

Senecio cineraria rozkrzewiony
33. starzec nadmorski srebrzysty, wybarwiony 19 000

bryła korzeniowa 3 - 4 cm
Ipomoea batatas

34. ,,Chartreuse" minimum 3 - 4 pędy 1 100
Wilec ziemniaczany długości ok. 30 - 40cm
jasnozielone liście
Ipomoea batatas

35. ,,Blackie" minimum 3 - 4 pędy 200



Wilec ziemniaczany długości ok. 30 - 40cm
ciemne liście
Pelargonium peltatum roślina dobrze rozwinięta

36. pelargonia zwisająca o silnych pędach 2 000
kolor czerwony

Impatiens walleriana rozkrzewiony,liście ciemne
37. Niecierpek walleriana kolor kwiatów:różowy,biały, 1 000

czerwony 
Ageratum houstonianum zwarty

38. żeniszek meksykański dobrze rozkrzewiony 1 000
kwiaty jasnoniebieskie

Petunia hybrida / surfinia/ zwisająca,kwiaty
39. Petunia ogrodowa kolor amarant, 400

pędy rozgałęzione
Petunia hybrida / surfinia/ zwisająca,kwiaty

40. Petunia ogrodowa kolor fioletowy, 400
pędy rozgałęzione

Petunia hybrida / surfinia/ zwisająca,kwiaty
41. Petunia ogrodowa kolor różowy, 400

pędy rozgałęzione
Cleome  spinosa rozkrzewiona, 

42. Cleome  ciernista dobrze ukorzeniona 200
kwiat jasny różowy

43. Heliotrop peruwiański rozkrzewiony, kwiat fioletowy 1 000
Heliotrop arborenscens

III obsada -      

Lp. Nazwa Opis
ilość cena jedn.                             

netto
wartość netto wattość brutto

% kwota

Viola x wittrockiana rozkrzewiony, kwiat żółty
1. fiołek trójbarwny ( bratek) jednobarwny bez oczka 5 000

Viola x wittrockiana
2. fiołek trójbarwny ( bratek) rozkrzewiony, kwiat biały 5 000

jednobarwny bez oczka
Viola x wittrockiana rozkrzewiony, kwiat niebieski,

3. fiołek trójbarwny ( bratek) jednobarwny ciemny kolor 5 000
bez oczka 

Wartość

podatek VAT



Viola x wittrockiana rozkrzewiony,
fiołek trójbarwny ( bratek) kwiat bordowy, 5 000

4. jednobarwny ciemny kolor
bez oczka

Viola x wittrockiana rozkrzewiony,kwiat jednobarwny
5. fiołek trójbarwny ( bratek) pomarańczowy 5 000

bez oczka

……………………………….
podpis Wykonawcy



Załącznik 5aTP
I obsada

Lp. Nazwa Opis ilość cena jedn.                             
netto

wartość netto wattość brutto

% kwota
Viola x wittrockiana dobrze rozkrzewiony

1. fiołek trójbarwny ( bratek) kolor żółty, 800
bez oczka

Viola x wittrockiana dobrze rozkrzewiony
2. fiołek trójbarwny ( bratek) ciemnoniebieski, 600

bez oczka

II obsada 

Lp. Nazwa Opis ilość cena jedn.                             
netto

wartość netto wattość brutto

% kwota
Senecio cineraria  rozkrzewiony

1. starzec nadmorski srebrzysty, wybarwiony 1 000

Begonia x semperflorens rozkrzewiona,zielony
2. begonia stale kwitnąca liść,biały kwiat 1 000

Begonia x semperflorens  rozkrzewiona, brązowolistna 
3. begonia stale kwitnąca czerwony kwiat 1 000

Tagetes patula  zwarta, niska, pełne
4. aksamitka  rozpierzchła jasne żółte kwiaty 2 500

Tagetes patula  zwarta, niska, pełne
5. aksamitka  rozpierzchła pomarańczowe kwiaty 2 500

……………………………….
podpis Wykonawcy

podatek VAT

Wartość

podatek VAT

Wartość



……………………………….. Załącznik 5aECK
pieczęć firmowa

Cmentarze ECK
II obsada   

Lp. Nazwa Opis ilość cena jedn.                             
netto

wartość netto wattość brutto

% kwota
Begonia x semperflorens  rozkrzewiona

1. begonia stale kwitnąca zielonolistna, 400
 biały kwiat

Tagetes patula  zwarta, niska, pełne
4. aksamitka  rozpierzchła jasne żółte kwiaty 900

Senecio cineraria  rozkrzewiony
5. starzec nadmorski srebrzysty wybarwiony 400

Ageratum houstonianum kopany, zwarty
6. żeniszek meksykański dobrze rozkrzewiony 600

kwiaty jasnoniebieskie
Petunia hybrida / surfinia/  zwisająca,kwiaty

7. Petunia ogrodowa kolor czerwony, 80
pędy rozgałęzione

Petunia hybrida / surfinia/  zwisająca,kwiaty
8. Petunia ogrodowa kolor biały, 80

pędy rozgałęzione
Gazania x spiendens pędy rozgałęzione

9. Gazania lśniąca mieszanka kolorów 300

 III obsada      

Lp. Nazwa Opis ilość cena jedn.                             
netto

wartość netto wattość brutto

% kwota
Viola x wittrockiana rozkrzewiony, kwiat żółty

1. fiołek trójbarwny ( bratek) jednobarwny, bez oczka 1 000    

Viola x wittrockiana rozkrzewiony,
2. fiołek trójbarwny ( bratek) kwiat nibieski, ciemny 1 000    

jednobarwny, bez oczka

……………………………….
podpis Wykonawcy

Wartość

podatek VAT

Wartość

podatek VAT



……………………………….. Załącznik 5aDOW
pieczęć firmowa

I obsada

Lp. Nazwa Opis ilość cena jedn.                             
netto

wartość netto wattość brutto

% kwota
Viola x wittrockiana dobrze rozkrzewiony

1. fiołek trójbarwny ( bratek) mieszanka kolorów 60
bez oczka 

II obsada 

Lp. Nazwa Opis ilość cena jedn.                             
netto

wartość netto wattość brutto

% kwota
Senecio cineraria  rozkrzewiony

1. starzec nadmorski srebrzysty, wybarwiony 30

Salvia splendens rozkrzewiona
2. szałwia błyszcząca kwiat czerwony 30

Pelargonium peltatum roślina dobrze rozwinięta
3. pelargonia zwisająca o silnych pędach 10

kolor czerwony
Petunia hybrida / surfinia/ zwisająca,kwiaty

4. Petunia ogrodowa kolor różowy, 10
pędy rozgałęzione

……………………………….
podpis Wykonawcy

Wartość

podatek VAT

Ośrodek Wypoczynkowy DOW

Wartość

podatek VAT



……………………………….. Załącznik 5aTG
pieczęć firmowa

I obsada

Lp. Nazwa Opis ilość
cena jedn.                             

netto
wartość netto wattość brutto

% kwota
Viola x wittrockiana dobrze rozkrzewiony

1. fiołek trójbarwny ( bratek) kolor żółty, 200
bez oczka 

II obsada

Lp. Nazwa Opis ilość
cena jedn.                             

netto
wartość netto wattość brutto

% kwota
1 Kocanki fałdowane liście żółte

Petunia hybrida / surfinia/ zwisająca,kwiaty
2. Petunia ogrodowa kolor różowy, 138

pędy rozgałęzione

……………………………….
podpis Wykonawcy

Wartość

podatek VAT

Giełda samochodowa TG

Wartość

podatek VAT



……………………………….. Załącznik 5aDPM
pieczęć firmowa

I obsada

Lp. Nazwa Opis ilość cena jedn.                             
netto

wartość netto wattość brutto

% kwota
Viola x wittrockiana dobrze rozkrzewiony

1. fiołek trójbarwny ( bratek) mieszanka kolorów, 60
bez oczka

Senecio cineraria  rozkrzewiony
1. starzec nadmorski srebrzysty, wybarwiony 20

Salvia splendens rozkrzewiona
2. szałwia błyszcząca kwiat czerwony 20

Begonia x semperflorens  rozkrzewiona, zielonolistna 
3. begonia stale kwitnąca czerwony  kwiat 20

Tagetes patula  zwarta, niska, pełne
4. aksamitka  rozpierzchła jasne żółte kwiaty 20

Lobelia erinus zwarta, kwiaty ciemnoniebieskie
5. lobelia przylądkowa bez oczka, 20

stroiczka

……………………………….
podpis Wykonawcy

Kryta Pływalnia Mewa DPM

Wartość

podatek VAT



……………………………….. Załącznik 6aTZ
pieczęć firmowa

Dział Zieleni TZ
Cebule  

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska,opis ilość cena jedn.                             
netto

wartość netto wattość brutto

% kwota
krokus wielkokwiatowy
/mieszanka/

1. Crocus verner kolor: żółty, niebieski, 20 000
Tulipan Kaufmanna Tulipan Kaufmanna

Early Harvest
2 3 500

……………………………….
podpis Wykonawcy

Wartość

podatek VAT



……………………………….. Załącznik 7aTZ
pieczęć firmowa

Dział Zieleni TZ
Byliny      

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska ilość cena jedn.                             
netto

wartość netto wattość brutto

% kwota

1. Anemone sylvestris zawilec wielkokwiatowy 150

4. Carex muskingumensis turzyca muskegońska 30

5. Miscanthus sinensis miskant chiński 8

6. Hosta hybrida funkia ogrodowa 30

7. Vinka minor barwinek pospolity 20

8. Astilbe chinensis tawułka chińska 200
,,Pumila"

9. Triarella cordifolia tiarella sercolistna 200

10. Lamium galeobdolon gajowiec żółty 500

11. Waldsteinia geoides pragia kuklikowata 200

12. Heuchera hybrida żurawka ogrodowa 200

13. Pachysandra terminalis runianka japońska 100

Wartość

podatek VAT



14. Geranium bodziszek kantabryjski 200
xcantabrigenese

15. Anemone sylvestris zawilec wielkokwiatowy 150

16. Brunnera macrophylla brunnera wielkolistna 100
,,Variegata"

17. Bergenia cordifolia bergenia sercowata 100

18. Salvia offcinalis szałwia lekarska 100
Purpurascens

19. Ajuga reptans dąbrówka rozłogowa 20

20. Lavandula angustifolia lawenda waskolistna 50

……………………………….
podpis Wykonawcy


