
                                                                                                                   
 

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

NIP……………………………… 

REGON………………………… 

 

FORMULARZ OFERTY 

W związku z ogłoszonym zaproszeniem do składania ofert na „Świadczenie usług z zakresu 

przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących towary niebezpieczne 

usuniętych z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Gryfińskiego” 

1. Oferujemy cenę za wykonanie zamówienia: 

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

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

Lp. Rodzaj pojazdu 

przechowywanego 

na parkingu 

Cena brutto za 1 dobę 

przechowania w pierwszych 3 

miesiącach parkowania 

Cena brutto za 1 dobę 

przechowania w następnych 

miesiącach parkowania 

Stawka 

VAT 

1. Pojazd 

przewożący 

towary 

niebezpieczne 

   

 

2. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

3. Oświadczamy, iż posiadamy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty  i 

zgadzamy się z warunkami przedstawionymi w zaproszeniu do składania ofert. 

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

jakichkolwiek opłat dodatkowych. 

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

z wymaganiami ustawowymi. 

6. Oświadczamy, że dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem 

ekonomicznym, możliwościami techniczno-organizacyjnymi oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia gwarantującymi wykonanie usługi  z zakresu 

przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących towary 

niebezpieczne oraz, że parking strzeżony spełnia warunki określone w Rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie warunków 

technicznych parkingów, na które usuwane są pojazdy przewożące towary 

niebezpieczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1293). 

7. Oświadczamy, że podejmujemy się całodobowej dyspozycyjności w zakresie 

świadczenia usługi objętej ofertą. 

8. 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 aktualne zaświadczenie z Centralnego Rejestru Skazanych       o 

niekaralności. 



                                                                                                                   
 

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni licząc od daty 

wyznaczonej jako termin składania ofert. 

10. Informacja o łączności całodobowej 

a) tel. 

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

 

 

 

 

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


