
 

Załącznik Nr 1 do zaproszenia  
Dane Wykonawcy: ________________ 

Adres: __________________________ 

NIP: ____________________________ 

Tel. kontaktowy: __________________ 

e-mail: __________________________ 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert IM.2600.66.2019 na wyznaczenie jednostki  
do usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg 
położonych na terenie powiatu krapkowickiego, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 - 2 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.), 
w ramach zadania budżetowego pod nazwą: „Holowanie i parkowanie pojazdów” oferuję wykonanie 
usług objętych ogłoszeniem, stosując niżej wymienione stawki: 
 
Zadanie Nr 1: 
Tabela 1: 
Ceny jednostkowe brutto za usunięcie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu 
krapkowickiego, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 - 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym. 

L.p. Rodzaj pojazdu 
Szacunkowa 

ilość usuniętych 
pojazdów 

Cena jedn. brutto 
za usunięcie pojazdu (w zł.) 

Wartość brutto 
zamówienia 

(3x4) 

1 2 3 4 5 

1 Rower lub motorower 4   

2 Motocykl 4   

3 Pojazd o d.m.c. do 3,5 t 60   

4 Pojazd o d.m.c powyżej 3,5 t do 7,5 t 5   

5 Pojazd o d.m.c. powyżej 7,5 t do 16 t 5   

6 Pojazd o d.m.c. powyżej 16 t 5   

Razem  

 
Tabela 2 
Ceny jednostkowe brutto za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg 
położonych na terenie powiatu krapkowickiego, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 - 2 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 
L.p. Rodzaj pojazdu Szacunkowa 

łączna ilość dób 
przechowywa - 
nia  pojazdów 

Cena jedn. brutto 
za rozpoczętą dobę 

przechowywania pojazdu 
(w zł.)   

Wartość brutto 
zamówienia 

(3x4) 

1 2 3 4 5 

1 Rower lub motorower 12   

2 Motocykl 12   

3 Pojazd o d.m.c. do 3,5 t 2200   

4 Pojazd o d.m.c powyżej 3,5 t do 7,5 t 20   

5 Pojazd o d.m.c. powyżej 7,5 t do 16 t 20   

6 Pojazd o d.m.c. powyżej 16 t 20   

Razem  

 
 
 
 



 

Zadanie Nr 2: 
Tabela 1: 
Cena jednostkowa za usunięcie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne z dróg położonych 
na terenie powiatu krapkowickiego, w przypadkach określonym w art. 130a ust. 1 - 2 ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 

L.p. Rodzaj pojazdu 
Szacunkowa ilość 

usuniętych pojazdów 
Cena jedn. brutto (w zł.) 

Wartość brutto 
zamówienia 

(3x4) 

1 2 3 4 5 

1. 
Pojazd przewożący materiały 
niebezpieczne 

2   

Razem  

 
Tabela 2 
Cena jednostkowa brutto za dobę przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdu przewożącego 
materiały niebezpieczne, usuniętego z dróg położonych na terenie powiatu krapkowickiego,  
w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 - 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym.  
L.p. Rodzaj pojazdu Szacunkowa łączna 

ilość dób 
przechowywania 

pojazdów 

Cena jedn. brutto  
za rozpoczętą dobę  

przechowywania pojazdu 
(w zł.) 

Wartość brutto 
zamówienia 

(3x4) 
 

1 2 3 4 5 

1 Pojazd przewożący materiały 
niebezpieczne 

6   

Razem  

 
Zaproponowane w ofercie ceny jednostkowe za usuwanie i parkowanie pojazdów nie mogą 
przekroczyć stawek opłat ogłoszonych przez Ministra Finansów w Monitorze Polskim z dnia  
20 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. maksymalnych stawek opłat za 
usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2018 r., poz. 802). 
 

Rodzaj pojazdu Opłata za usuniecie 
pojazdu z drogi 

Opłata za parkowanie 
pojazdu 

za każdą rozpoczętą  
dobę przechowywania 

Rower lub motorower 115 zł. 21 zł. 

Motocykl 227 zł. 28 zł. 
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 494 zł. 41 zł. 

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 616 zł. 53 zł. 

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 871 zł. 77 zł. 
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 1284 zł. 139 zł. 

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1562 zł. 204 zł. 

 

 
1. Oferuję wykonanie zamówienia na ogólną kwotę brutto: ………………………….. zł., (słownie złotych: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….), 
w tym: 
1) dla zadania 1 (razem z tabeli 1- 2) za kwotę brutto : ............................... zł  

(słownie złotych: …………………….................................................................................................) 
w tym podatek VAT wysokości :..........% tj.............................zł  
(słownie złotych...........................................................................................................................)  

2) dla zadania 2 (razem z tabeli 1 - 2) za kwotę brutto : ...................................... zł  
(słownie złotych: ………………………….............................................................................................) 
w tym podatek VAT wysokości :..........% tj.............................zł  



 

(słownie złotych..........................................................................................................................) 
 
2. Oświadczamy, że znana jest nam treść zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń 

oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 

3. Oświadczamy, że akceptujemy zawarte w „Zaproszeniu do składania ofert” warunki umowy. 

4. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej propozycji cenowej, zobowiązujemy się do 

zawarcia umowy na warunkach określonych w „Zaproszeniu do składania ofert”. 

5. Oświadczamy, że: 

1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi, 

2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 
pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,  

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
przedmiotowego zamówienia. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia 

wyznaczonego do składania ofert.  

7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

8. Załącznikami do niniejszej oferty są niżej wymienione dokumenty: 

1) ................................................................................................. 
2) ................................................................................................. 
3) ................................................................................................. 
4) ................................................................................................. 
5) ................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 

____________________, dnia  _____  2019 
 
 
 
 

_________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 


