Załącznik nr 1
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa, dokładny adres

Powiat Malborski
Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork

.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
NIP

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

REGON ………….............................
.......................................... dnia ..……………..................
miejscowość

Formularz ofertowy
Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 19.11.2014 r. na usługę:
usuwanie i holowanie pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich
przechowywanie na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.
1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)
Ja (my) (imię nazwisko)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa i adres firmy)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

nr ewidencji działalności gospodarczej / KRS
..……………………………………………….........
1

Oświadczam(y), że:
1. Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia, stosując niżej wymienione stawki:

Pozycja

Rodzaj pojazdu

Zakłada
liczba
pojazdów

1

2

3

Rower lub motorower

6

Motocykl

8

3

Pojazd o dopuszczalnej
masie całkowitej
do 3.5 t

35

4

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

8

5

Pojazd o dopuszczalnej
masie całkowitej
powyżej 7,5 t do16 t

3

6

Pojazd o dopuszczalnej
masie całkowitej
powyżej 16 t

3

7

Pojazd przewożący
materiały niebezpieczne

3

1

2

Cena
jednostkowa
brutto
za usunięcie
pojazdu
z drogi
4

Wartość brutto
(kol. 3 x kol. 4)

Cena
jednostkowa
brutto
za 1 dobę
przechowywania
(parkowania)

Wartość brutto
(kol. 3 x kol. 6)

5

6

7

Łączna wartość
brutto
(kol. 5 + kol. 7)

RAZEM

Mając powyższe na uwadze cena brutto oferty wynosi ………………………………..
(Słownie ……………………………………………………………………………………………………)
2. Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i akceptuję jej postanowienia
oraz w przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonania działalności z zakresu
przedmiotu zamówienia.
4. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowym.
5. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki postawione przez zamawiającego,
opisane w zapytaniu ofertowym.
6. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, w tym dysponuję odpowiednimi pojazdami specjalnymi do holowania
pojazdów, wyszczególnionymi w zapytaniu ofertowym i załączniku nr 2.
7. Zobowiązuję się do dostarczenia do dnia podpisania umowy polisy ubezpieczeniowej
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku
z prowadzoną działalnością holowniczo-transportową i parkingową.
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8. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie przedmiotowego zamówienia.
9. Oświadczam, że cena przedstawiona w niniejszej ofercie obowiązywać będzie przez
okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.
10. Wrażam zgodę na udostępnianie danych osobowych zawartych w ofercie.
11. Akceptuję wszystkie zapisy specyfikacji i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

Dane firmy do kontaktów z Zamawiającym:
- numer telefonu stacjonarnego

………………………………..........…

- numer telefonu komórkowego

………………………………..........…

- fax

………………………………..........…

- e-mail

………………………………..........…

- inne

………………………………..........…

_________________________________
data i podpis osoby(ób) uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) wykaz sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia zał. nr 2 do zapytania ofertowego,
2) zaparafowany wzór umowy - zał. nr 3 do zapytania ofertowego,
3) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje
się parking strzeżony potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta oraz
oświadczenie o ilości miejsc do parkowania,
4) kopia aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta,
5) wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
6) w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z potencjału technicznego innych podmiotów,
dodatkowo należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu
do oddania do dyspozycji Wykonawcy przedmiotowego sprzętu technicznego/pojazdu
na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia.

3

4

