
Załącznik numer 1 

 

 

 

……………………..dnia.........................2011 roku 

 

 

OFERTA KONKURSOWA 

 

 

Odpowiadając na ogłoszony konkurs ofert przez Starostę Myśliborskiego na: “Wyznaczenie 

jednostki do usuwania i przemieszczania pojazdów na parking strzeżony dla usuwanych pojazdów 

oraz jednostki do prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów" zgodnie z 

wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o konkursie składam niniejszą ofertę: 

 

 

Nazwa Wykonawcy:  …………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………… 

 

Adres siedziby:  ul................................................. ………………………………………………………………………………..   

miejscowość: …………………….................................... ; kod: ..................................................................... 

województwo: …………………………………………………………………………….;  

Nr telefonu/fax: ………………………………………………………………………….; 

NIP:  .....................................................;   Regon: ……………………………………………………….; 

e-mail:  .....................................................;   www: ………………………………………………………………………………. 

 

Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na powyższy 

adres oraz podane dane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w 

ogłoszeniu o konkursie do udziału w niniejszym postępowaniu za kwotę: 

 

Zestawienie kosztów zamówienia 

 

CZĘŚĆ I.             Usuwanie pojazdów z dróg i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym. 

 

Lp. Rodzaj pojazdu Stawka kwotowa za usunięcie 

pojazdu 

1. Rower lub motorower ...........................zł brutto 

 

2. Motocykl ...........................zł brutto 

 

3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t. ...........................zł brutto 

 

4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t. 

do 7,5t. 

...........................zł brutto 

 

5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t. 

do 16t 

...........................zł brutto 

 

6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t. ...........................zł brutto 

 

7. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne ...........................zł brutto 

 
Oświadczenie: 
 

1. Posiadam  następującą  liczbę  ..............  pojazdów przystosowanych  do  usuwania  lub 

przemieszczania pojazdów. 

2. Posiadam następujący rodzaj pojazdów przystosowanych do usuwania lub 

przemieszczania pojazdów (opis pojazdów): 

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

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

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

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

3. Standard   wyposażenia   i   oznakowania   pojazdu   przeznaczonego   do   usuwania   lub 

przemieszczania pojazdów:  



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

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

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

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

4. Do niniejszej oferty dołączam kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których 

mowa wyżej. 

5. Posiadam następującą liczbę  .............. zatrudnionych kierowców    przewidzianych do 

kierowania pojazdami posiadających uprawnienia wymagane przepisami prawa. 

6. Do niniejszej oferty dołączam kserokopie praw jazdy kierowców, o których mowa wyżej. 

7. Oświadczam, że   deklarowany czas przybycia na miejsce zdarzenia licząc od momentu 

zgłoszenia zlecenia wynosi..............minut. 

8. Oświadczam, że zrealizuję każde zlecenia usunięcia pojazdu z drogi. 

9. Do niniejszej oferty dołączam opinię Komendanta Powiatowego Policji w zakresie 

dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z policją. 

10. Posiadam całodobową łączność telefoniczną pod nr.................................................................. 

11. Oświadczam, że uważam się za związanym z ofertą przez okres 30 dni. 

12.  Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia o przetargu (w tym z projektem 

umowy) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz że otrzymałem informacje konieczne do 

właściwego przygotowania oferty. 

13. Oświadczam, że załączony do ogłoszenia wzór umowy został przez mnie zaakceptowany. 

14. Zobowiązuję się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarciu umowy na 

określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

15. Wszystkie strony mojej oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane 

oraz parafowane i całą oferta składa się z...........................stron. 

16. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty i oświadczenia: 

 ……………………………………………………………………...………… 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………….. 

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

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 



 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………. 

( podpis osoby / osób upoważnionych  do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

Część 2. Prowadzenie parkingu strzeżonego. 

 

Zestawienie kosztów zamówienia 

Lp. Rodzaj pojazdu Stawka kwotowa za każdą dobę 

przechowywania pojazdu 

1. Rower lub motorower ...........................zł brutto 

 

 

 

 

 

2. Motocykl ...........................zł brutto 

 

 

 

 

 

3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t. ...........................zł brutto 

 

 

 

 

 

4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t. 

do 7,5t 

...........................zł brutto 

 

 

 

 

 

5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t. 

do 16t. 

...........................zł brutto 

 

 

 

 

 

6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t. ...........................zł brutto 

 

 

 

 

 

7. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne ...........................zł brutto 

 



Oświadczenie: 

17. Posiadam parking strzeżony (podać położenie (adres), opis parkingu, rodzaj ogrodzenia, 

oświetlenie, monitoring): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

18. Posiadam następującą liczbę miejsc do parkowania pojazdów........, w tym: 

 Rowerów lub motorowerów.............., 

 Motocykli.............., 

 Pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t .........., 

 Pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t  do 7,5 t 

 Pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t 

 Pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t .........., 

 Pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.........., 

19. Proponowany rodzaj zabezpieczenia pojazdów: 

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

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

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

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

 

20. Warunki utrzymywania pojazdów, a zwłaszcza pojazdów z uszkodzeniami 

powypadkowymi: 

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

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

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

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

21. Oświadczam, że zrealizuję każde zlecenie umieszczania pojazdu na parkingu strzeżonym. 

22. Do niniejszej oferty dołączam opinię Komendanta Powiatowego Policji w zakresie 

dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z policją. 

23. Posiadam całodobową łączność telefoniczną pod nr.................................................................. 

24. Oświadczam, że uważam się za związanym z ofertą przez okres 30 dni. 



25. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia o przetargu (w tym z projektem 

umowy) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz że otrzymaliśmy informacje konieczne do 

właściwego przygotowania oferty. 

26. Oświadczam, że załączony do ogłoszenia wzór umowy został przez mnie zaakceptowany. 

27. Zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarciu umowy na określonych 

w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

28. Wszystkie strony naszej oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane 

oraz parafowane i całą oferta składa się z ........................... stron. 

29. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty i oświadczenia: 

 ……………………………………………………………………...………… 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………….. 

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

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………. 

( podpis osoby / osób upoważnionych  do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 


