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K-I.272.1.2020 
 

 

 

 

…………………………………………………………………...                                                              ………………………………………………………………… 
      (nazwa podmiotu składającego ofertę)                                                                                      (miejscowość, data) 
             (siedziba - dane teleadresowe) 
                          (NIP, REGON) 

 

 

 

Formularz oferty 
 

1. Odpowiadając na zapytanie cenowe Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego  

w Staszowie z dnia  …………………….…………  dotyczące zamówienia pn. 

  

Usuwanie pojazdów z dróg powiatu staszowskiego, oraz ich przechowywanie na parkingu 

strzeżonym, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. 

 

oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, jeżeli oferta nasza zostanie 

uznana za najkorzystniejszą - za cenę: 

 

a) w zakresie usuwania pojazdów 

netto  ……………………….……  zł, (słownie:  ……………………………………….………………………………………………..………………………….) 

podatek VAT  ….…  % tj.  ……..…..  zł, (słownie:  ………………………………………………………………………………………….…………….) 

brutto:  …………………………  zł, (słownie:  ………………………………………………………………………….……………………………….…………) 

 

 
Rodzaj pojazdu 

 

Ilość 
pojazdów 

 

Cena 
jednostkowa 

netto  
za usunięcie 

pojazdu 

Cena 
jednostkowa 

brutto  
za usunięcie 

pojazdu  

Wartość 
zamówienia  

brutto  
(kol. 2 x kol. 4) 

1 2 3 4 5 

  rower lub motorower     

  motocykl     

  pojazd o dmc do 3,5 t     

  pojazd o dmc powyżej 3,5 t do 7,5 t     

  pojazd o dmc powyżej 7,5 t do 16 t     

  pojazd o dmc powyżej 16 t     

  pojazd przewożący materiały niebezpieczne     

RAZEM     
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b) w zakresie przechowywania pojazdów usuniętych 

netto  ……………………….……  zł, (słownie:  ……………………………………….………………………………………………..…………………….…….) 

podatek VAT  ….…  % tj.  ……..…..  zł, (słownie:  ………………………………………………………………………………………….…………….) 

brutto:  …………………………  zł, (słownie:  ………………………………………………………………………….……………………………….……….…) 

 

 
Rodzaj pojazdu 

 

Ilość 
pojazdów 

Cena 
jednostkowa 

netto  
za dobę 

przechowy - 
wania 

Cena 
jednostkowa 

brutto  
za dobę 

przechowy - 
wania  

Wartość 
zamówienia  

brutto  
(kol. 2 x kol. 4) 

1 2 3 4 5 

  rower lub motorower     

  motocykl     

  pojazd o dmc do 3,5 t     

  pojazd o dmc powyżej 3,5 t do 7,5 t     

  pojazd o dmc powyżej 7,5 t do 16 t     

  pojazd o dmc powyżej 16 t     

  pojazd przewożący materiały niebezpieczne     

RAZEM     

 

c) łącznie dla całego zadania - usuwanie i przechowywanie pojazdów 

netto  ……………………….……  zł, (słownie:  ……………………………………….………………………………………………..……………………….….) 

podatek VAT  ….…  % tj.  ……..…..  zł, (słownie:  ………………………………………………………………………………………….…………….) 

brutto:  …………………………  zł, (słownie:  ………………………………………………………………………….……………………………….……..……) 

 
2. Powyższe ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 

3. Wykaz pojazdów do realizacji zadania w zakresie usuwania pojazdów: 

 

Lp. Marka, typ 
Rodzaj, 

przeznaczenie 
Nr rejestracyjny 

Nr identyfikacyjny 
(VIN) 

Tytuł prawny 

1 
 

 

    

2 
 

 

    

3 
 

 

    

4 
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4. Wykaz parkingów do realizacji zadania w zakresie przechowywania pojazdów (dokładny adres): 

a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się i akceptujemy w całości wszystkie postanowienia określone w zapytaniu 

cenowym, 

b) zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

c) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

d) spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

e) brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

6. Do niniejszego formularza dołączamy następujące załączniki, stanowiące integralną część oferty 

(należy wymienić wszystkie załączniki dołączone do oferty - zgodnie z wymogami określonymi  

w zapytaniu cenowym): 

a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
7. Inne ustalenia, informacje: 

a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

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

                                                                                 (upoważniony przedstawiciel) 


