
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia

O F E R T A

Ja niżej podpisany …....................................................................................... działając w i na

rzecz (nazwa i adres firmy) …...................................................................................................

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

w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie oferuję realizację zamówienia za cenę: 

Zadanie  Nr  I  polegające  na  usuwaniu  pojazdów  z  dróg  znajdujących  się  na  terenie  Powiatu
Kraśnickiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów:
- rowery lub motorowery,
- motocykle,
- pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.,
- pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t.,
- pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t.,
- pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t.,

Cena  brutto   ….........….....................  złotych  (słownie  ..................................................

…...........................................złotych)  obliczoną  zgodnie  z  załącznikiem  do  oferty  dla

Zadania Nr I  - pozycja: Cena brutto ogółem  VAT  …...............%

Zadanie  Nr  II  polegające  na  usuwaniu  pojazdów  z  dróg  znajdujących  się  na  terenie  Powiatu
Kraśnickiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów:
- pojazdy przewożące materiały niebezpieczne

Cena  brutto   ….........….....................  złotych  (słownie  ..................................................

…...........................................złotych)  obliczoną  zgodnie  z  załącznikiem  do  oferty  dla

Zadania Nr II  - pozycja: Cena brutto ogółem  VAT  …...............%

Wymagania wspólne dla obydwu zadań:

1. Ceny zawierają  wszystkie  opłaty  oraz  koszty  prac  i  materiałów  koniecznych  do  prawidłowego

zrealizowania przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczam, ze zobowiązuje się do realizacji każdego zlecenia wydanego przez Policję lub inne

podmioty uprawnione do podejmowania decyzji o usunięciu lub przemieszczeniu pojazdu z drogi na

koszt właściciela na podstawie dyspozycji  wydanej w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca

Str 1/2

Pieczęć wykonawcy



1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.).

3. Usługi świadczone będą całodobowo i codziennie.

4. Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  warunkami  publicznego  ogłoszenia  i  nie  wnoszę  do  nich

zastrzeżeń.

5. Oświadczam, ze posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności,

jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, o których mowa w ustawie z dnia

6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) oraz wymagany

przepisami parking i sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Oświadczam,  że  nie  jest  prowadzone  przeciwko  mojej  firmie  postępowanie  likwidacyjne  lub

upadłościowe.

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

(podpis upoważnionego przedstawiciela)
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