
MiejscowoŚc, data

pieczątka oferenta

OFERTA

ođpowiađaJąc na skíerowane do nas zapytanie ofeľtowe

z dnila .......... đotyczące zemón'íenia:

Usuwanie pojazd,ów całodobowo przez 7 dni w tygodniu z drog powiatu

buskiego na parking strzeŻony na podstawie dyspozycji uprawnionych organów

wydanej zgodnie z art. 13Oa ustawy z dnia 20 czerwca I997r. Prawo o ruchu

đrogowym (tj. Dz. U. z 2o19r. poz. 1990 ze zmianami|

Przechowywanie na parkingu strzeŻonym pojazdów usuniętych

art. 130a ustawy z dnía 20 czerwca J,997r. Prawo o ruchu drogowym

z 2O18r. poz. 1990 ze zmianami).

1. Składamy ofeľtę następująceJ tľeści:

Cena jednostkowa netto (X) zausunięcie z drogi pojazdu o DMC do 3,5t:

w

(t.j.

trybie

Dz. U.

słownie:

Cena netto (Y) zakażdądobę parkowaniapojazdu o DMC do 3,5t,:

słownie:

gdzie X, Y ozrtacza:

X - jednostkowa cena netto wyrażonaw PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego

za usunięcie z drogi pojazdu o DMC do 3,5t

Y - jednostkowa cena netto wyrażonaw PLN w zaokrąg;Ieniu do pełnego zł,otego

zakażdą dobę parkowaníapojazdu o DMC do 3,5t



2. Określenie sposobu rea[izacji innych warunkow określonych w zapytaníu

ofertowym*:

3. Przyjmujemy do rea\izacji postawione prżez zarnawiającego' w zapytaníu

ofertowym, warunki.

4. OŚwiadczäffiY, Że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze

identyÍikaryjnym NIP:

5. Do oferty załączone zostaĘ następujące dokumenty:

1. Aktualne zeruroIenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

rzeczy zgoďne z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2ooIr''

o transporcie drogowym, lub licencję na wykonywanie transportu

drogowego rzeczy (kserokopia poświadczoną za zgodność z oryginąłem),

Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS/ zaświadczenie o wpisie

do Centralnej Ewidencj i i DziałaLności Gospodarczej,

Aktuďne ubezpieczenie od' odpowiedziďności cywilnej w zakresie

prowadzo nej działa7no ści go spođarczej,

Dokument potwie rdzajacy praÝtvo do dysponowania nieruchomością,

na ktorej zlokaJizowana jest baza parkingowa,

opis parkingu (lokalizacja _ adres, ilość miejsc parkingowych, fotografie

obiektu, forma organizacji dozoru, np.: monitoring, dozorca itp.)'

Wykaz pojazdow ptzezrlaczorrych do realizacji zadaníawraz z:

. kserokopiami dowodów rejestracyjnych,

. kserokopiami dokumentów stwierdzających prawo do

dysponowania pojazdem w przypadku gdy dany pojazd jest

przedmiotem leasiilBu,

2.

3.

4.

5.

6.



kserokopiami dokumentów potwierdzajacych dane techniczne

wyposażenia specjalistycznego lub oświadczeniem wykonawcy

o typach oraz danych technicŻnych poszczególnych elementów

wyposażenia (wycíągarki, osprzęt holowniczy ítp'),

. kserokopiami dokumentów stwierdzających sprawność

urządzenia technicznego, wydanych przez właŚciwy organ

dozoru technicznego w przypadku gdy zamontowane

na pojeżđzie urządzenie po dle ga dozorowi technicznemu'

7. Wykaz zatrudnionych kierowcow wraz z kserokopiami dokumentów

potwierdzających idn zatrudnienie oraz kserokopiami praw jazdy,

8. Wykaz pracowników obsługi biura paľkingu wraz z kserokopiami

d okumentów potw ier dzĄacych ich zatrudnienie'

g. Załączník nr I (zaakceptowany - podpisany wzőr umowy)

10. Załącznik nt 2 (zaakceptoÝWany - podpisany wzôr umowy powierzenia
przetwarzania danYch osobowYch)

podpis osoby upoważníoneJ

* _ skľeślíóJeżeli jeđynym kryterium ofeľtyJest cena (1oo %l


