
Załącznik nr 1 do umowy nr …………………… 

z dnia ……………. 

………………………………….... 
               (nazwa Wykonawcy) 

 

…………………………………… 
              (adres Wykonawcy) 

 

NIP   ……………………………… 

nr telefonu  ……………………….. 

 

Powiat Chodzieski 

ul. Wiosny Ludów nr l 

64 - 800 Chodzież 

 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym  

„Usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu chodzieskiego oraz przechowywanie  

i zabezpieczenie ich na parkingu strzeżonym” 

 

Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………………….. 

działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………… 

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

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu 

jak następuję: 
 

1) . za usunięcie pojazdu z drogi cenę jednostkową w wysokości:  

a. . za rower lub motorower – …….….. zł brutto, 

b. . za motocykl – …...... zł brutto, 

c. . za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – …..…… zł brutto, 

d. . za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – …..…… zł brutto, 

e. . za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – ……..…. zł brutto, 

f. . za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – ……… zł brutto, 

g. . za pojazd przewożący materiały niebezpieczne – …….… zł brutto 

   (tj. łącznie z podatkiem VAT w obowiązującej wysokości). 

2) za przechowywanie pojazdu w okresie obowiązywania umowy cenę jednostkową za dobę 

przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym w wysokości:  

a. za rower lub motorower – ……….. zł brutto, 

b. za motocykl – ………. zł brutto, 

c. za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – ………… zł brutto, 

d. za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – …..….. zł brutto, 

e. za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – ………. zł brutto, 

f. za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – ………… zł brutto, 

g. za pojazd przewożący materiały niebezpieczne – ……..… zł brutto 

   (tj. łącznie z podatkiem VAT w obowiązującej wysokości). 

 
 



2. Oświadczamy, że: 

1. Uzyskałem wszelkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia. 

2. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 

3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i możliwości techniczno 

-organizacyjne gwarantujące wykonanie powyższych usług. 

4. Dysponuję parkingiem strzeżonym zlokalizowanym na terenie Powiatu Chodzieskiego, objętym 

całodobowym dozorem w …………………………………………………………………………….. 

.………………………………………………………………………………………………………., 

                                                                                 (proszę wpisać adres parkingu strzeżonego), 

 

5. Poniesiemy pełną odpowiedzialność za powierzone mi mienie. 

6. W cenach jednostkowych na poszczególne rodzaje usługi zostały uwzględnione wszystkie koszty 

wykonania usługi. 

7. Projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

8. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

Załącznikiem do niniejszej oferty są: 

 

1) ...................................................................................................................... 

2) ...................................................................................................................... 

3) ...................................................................................................................... 

4) ...................................................................................................................... 

5) ...................................................................................................................... 

6) ...................................................................................................................... 

7) ...................................................................................................................... 

8) ...................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ...................................................... 
                                 (pieczęć i podpis) 

......................... dnia ............... 2019 roku. 

 


