
Załącznik nr 1 do zaproszenia 

 

…………………………………..      ……………………. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy)                     (miejscowość, data) 
 

NIP……………………………… 

REGON………………………… 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Świadczenie usług            

z zakresu całodobowego przechowywania na parking strzeżonym pojazdów usuniętych     

z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego” 

 

Oferujemy cenę za wykonanie zamówienia: 

Adres wykonywania usługi:…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...

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

 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia od 4 czerwca 2017 r. do 3 czerwca 2019 r 

3. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymogi 

zaproszenia. 

4. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy. 

Lp Rodzaj pojazdu 

przechowywanego na 

parkingu 

Ilość 

dni  

Cena brutto  

za 1 dobę 

przechowywania 

pojazdu w 

pierwszych 3 

miesiącach od 

dnia usunięcia (90 

dni) 

Ilość 

dni  

Cena brutto za 1 dobę 

przechowywania pojazdu 

powyżej 3 miesięcy od dnia 

usunięcia (nie może być 

wyższa niż proponowana cena 

za przechowywanie pojazdu w 

pierwszych 3 miesiącach od 

dnia usunięcia) – pozostałe dni 

Stawka 

VAT 

Razem 

wartość 

(c x d) + 

(e x f) 

a b c d e f g H 

1. Rower lub motorower 

 

90  90  23%  

2. Motocykl  

 

90  90  23%  

3. Pojazd o dopuszczalnej 

masie całkowitej do 3,5 t. 

3490  3490  23%  

4. Pojazd o dopuszczalnej 

masie całkowitej 

powyżej 3,5 t. do 7,5 t. 

90  90  23%  

5. Pojazd o dopuszczalnej 

masie całkowitej 

powyżej 7,5 t. do 16 t. 

90  90  23%  

6. Pojazd o dopuszczalnej 

masie całkowitej 

powyżej 16 t. 

90  90  23 %  

7. RAZEM: 23 %  



5. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do zaproszenia akceptujemy 

bez zastrzeżeń. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania 

ofert i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

7. Oświadczamy, iż przyjmujemy do wiadomości, że podane ilości dni są szacunkowe                

i Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania ich w całości. 

8. Oświadczamy, iż posiadamy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty         

i zgadzamy się z warunkami przedstawionymi w zaproszeniu do składania ofert. 

9. Oświadczamy, że oferowane ceny są cenami brutto i obejmują całą usługę bez 

jakichkolwiek opłat dodatkowych oraz, że nie ulegną zmianie w trakcie trwania umowy. 

10. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie           

z wymaganiami ustawowymi. 

11. Oświadczamy, że podejmujemy się całodobowej dyspozycyjności w zakresie usług 

objętych ofertą oraz deklarujemy staranność, rzetelność oraz zachowanie wszelkich 

wymogów dotyczących bezpieczeństwa, warunków technicznych i organizacyjnych 

wynikających z odrębnych przepisów. 

12. Deklarujemy przechowywanie każdego pojazdu usuniętego z drogi w trybie art. 130a ust. 

1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnioną 

osobę, art. 129 ust. 4a, art. 130a ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 

drogowym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.128 ) - zwanej dalej ustawą Prd oraz podmiot 

uprawniony zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1907 ze zm. ). 

13. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie świadczenia usług oraz 

że od chwili wyboru naszej oferty pozostajemy w gotowości do rozpoczęcia świadczenia 

usług.  

14. Oświadczamy, że Wykonawca nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu pełnienia 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, a w przypadku wyboru jego oferty, 

przedstawi aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. 

15. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni licząc od daty 

wyznaczonej jako termin składania ofert. 

16. Informacja o łączności całodobowej 

a) tel. 

kontaktowy……………………………..osoba:……………………………………... 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 
(data, pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 


