
Miejscowość, data

pieczątka oferenta

OFERTA
odpowíadając na skieľowane đo nas zapytanie ofeÍtowe

z đnia dotyczące zamőwienia:

Usuwanie pojazdow całodobowo przez 7 dnt w tygodniu z dróg powiatu
buskiego na parking strzeżony na podstawie dyspozycji uprawnionych organow
wydanej zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca I997r. Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz. U. z 202Or. poz. 110 ze zmianami).

Przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazd,ów usuniętych w trybie
art. 130a ustawy z dnía 20 czerwca L997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U.

z 2020r. poz. 110 ze zmianami).

1. Skłađamy ofeľtę następującej treści:

Cena jednostkowa netto (X| za usunięcie z drogi pojazdu o DMC do 3,5t:

słownie:

Cena netto (Y) zakażdą dobę parkowania pojazđu o DMC do 3,5t,:

..... słorvnie:

gdzie X, Y oznacza:

X _ jednostkowa cena netto wyrłżona w PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego

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

Y _ jednostkowa cena netto wyrażona w PLN w zaokrągleniu do pełnego złotego
zakaŻdą dobę parkowania pojazdu o DMC do 3,5t



2' okreŚlenie sposobu rea|izacji innych warunków okreŚlonych w zapytaniu

ofertowym*:

3. Przyjmujemy do realizacjí postawione pÍzez zamawíającego' w zapytaniu

ofertowym, warunki.

4' oŚwiadczaÍrľy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze

identyÍikacyjnym NIP:

5. Do oferty zaŁączone zostały następujące dokumenty:

1. Aktualne zezwolenie na wykon5rwanie zawodu przeulożnika drogowego

rzeczy zgodne z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzeŚnia 2oolr.,
o transporcie drogowym, lub licencję na wykon5nvanie transportu

drogowego rzeczy (kserokopia pośuiadczona za zgodność z oryginałem),

2. Aktualny odpis z właŚciwego rejestru KRS/ zaŚwiadczenie o wpisie

do Centralnej Ewidencji i DziaŁalnoŚci Gospodarczej,

3. Aktualne ubezpieczenie od od'powiedzialnoŚci cywilnej

prowadzo nej đzíałalno ści go spodarczej,

zakresie

4. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomoŚcią,

na której zlokaLizowana jest baza parkingowa,

5. opis parkingu (lokalizacja _ adres, iloŚć miejsc parkingowych, fotografie

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

6. 'Wykaz pojazdów przeznaczonych do realizacji zad'aniawraz z:

. kserokopiami dowodow rejestracyjnych,

. kserokopiami dokumentów stwierdzających prawo do

dysponowanía pojazdem w przypadku gdy dany pojazd jest

przedmiotem leasingu,



kserokopiami dokumentów potwierdzajacych dane techniczne

wyposażenia specjalistycznego lub oświadczeniem wykonawcy

o typach oraz danych technicznych poszczególnych elementów

wyposażenia (wyciągarki, osprzęt holownic zy itp.l,

kserokopiami dokumentow stwierdzających sprawność

urządzenia technicznego, wydanych przez właściwy organ

dozoru technicznego w przypadku gdy zamontowane

na pojeżđzie urządzenie podlega dozorowi technicznemu'

7. Wykaz zatruđnionych kierowców wraz z kserokopiami dokumentów

potwierdzających ich zatrudnienie oraz kserokopiami praw jazdy,

8. 'Wykaz pracowników obsługi biura parkingu wraz z kserokopiami

d okumentów potwier d,zajacych ich zatrudnienie,

9. Załącznik nr I (zaakceptowany - podpisany wzor umowy),

10. Załącznik nr 2 (zaakceptowany - podpisany wzor umowy powierzenia
pr zetw arzania danych osobowych) .

podpis osoby upoważnioneJ

* - skreślíó jeżeli jedynym kryterium ofeľty jest cena (1oo %)


