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                                          Załącznik nr.1 
   
 
 
     

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

 
Nazwa, dokładny adres firmy  
 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
..................................................................... 
 
NIP ................................... 
 

REGON............................ 

 

 

 

Powiat Prudnicki 
48 - 200 Prudnik               
ul. Kościuszki 76 

   
 

 
 
 
 

.............................................dnia..................... 

       miejscowość   data
                                                         

 
 
 

O F E R T A 
 

Nawiązując do ogłoszenia o warunkach zgłaszania ofert na usługę:  

 
 

Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów 
usuniętych na podstawie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

 
 
 
 

Ja (my)  ( imię nazwisko ) ................................................................................................. 
 
 
reprezentując firmę ( nazwa i adres firmy)......................................................................... 
 
 
............................................................................................................................................ 
 
 
Nr KRS lub REGON - …………………………………….............................................. 
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Oświadczam(y), że: 
 

1. Oferujemy wykonanie usług objętych ogłoszeniem, stosując niżej wymienione stawki: 

 

Pozycja  

Pojazdy i części o 
dopuszczalnej masie 

całkowitej 

Rodzaj czynności  

Usunięcie pojazdu*/ części i akcesoriów 

pojazdów mechanicznych 
Przechowywanie pojazdu 

Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Razem Ilość 
Cena jednostkowa 

netto 
Razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Rower lub motorower 

3   15   

2 
Motocykl 

3   15   

3 
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3.5t 72   288   

4 
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 3,5t do 
7,5t 

2   6   

5 
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 7,5t 
do16t 

2   6   

6 
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 16t 2   6   

7 
Pojazd przewożący materiały 

niebezpieczne 1   2   

8 
Razem netto za usunięcie pojazdów (suma 

kolumny 5): 
 

Razem netto za przechowywanie 

(suma kolumny 8): 
 

9 Razem cena netto (suma kolumn 5 + 8):  

10 VAT………. %:  

11 
Razem cena brutto (razem cena netto + obowiązujący 

podatek VAT): 
 

 

* Wykonawca w cenie brutto za usunięcie pojazdu uwzględni wszystkie czynności załadunku i wyładunku, koszty 
wszystkich usług, które mogą wystąpić podczas wykonywania czynności załadunku i wyładunku pojazdów/części i 
akcesoriów pojazdów. 

  Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami umowy i zobowiązuję się do jej zawarcia na 
zasadach określonych we wzorze umowy. 

2. Oświadczam, że baza mojej firmy mieści się pod adresem: 

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

        miejscowość, ulica nr porządkowy 
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3. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, 

4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a 

także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia, 

5. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotowego zamówienia. 

6. Oświadczam, że oferowana cena obowiązywać będzie w roku 2014, a od roku 2015 

będzie podlegać waloryzacji. 

7. Wyrażam zgodę, na udostępnianie danych osobowych zawartych w ofercie. 

8. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia 

wyznaczonego do składania ofert. 

 
 

 

Dane firmy do kontaktów z Zamawiającym: 

- telefon/fax ………………………………..… 

- e-mail ……………………………………….. 

- inne .......................................................... 

 
 

______________________________________ 
            (imię i nazwisko)  

                                                                                                                                                 podpis wykonawcy (uprawnionego przedstawiciela) 

 
 
 
 
 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
1) ............................................................................................................................   

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

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

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

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

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

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

8) ………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 


