
 

 

Załącznik nr 3 
do Zaproszenia do składania ofert 

 

                                                                                         

FORMULARZ OFERTOWY 

      Nazwa Oferenta : …………………………………………………………………………………….…………………….…….…... 

      Siedziba Oferenta : ............……………………....................................................……………..………..... 

      Adres Oferenta : ………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

      nr tel.: ………………………..……, nr faksu: ………………….….………, e-mail: .............................................. 

nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………….……………..… 

Odpowiadając na Zaproszenie do złożenia oferty na: 

a) świadczenia usług polegających na usuwaniu i holowaniu pojazdów lub odstąpieniu 

od usuwania pojazdów z dróg publicznych przebiegających przez teren Miasta Kielce 

oraz parkowania ich w sposób zapewniający bezpieczeństwo środowiska, na parkingu 

strzeżonym, zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.) - dalej P.r.d., oraz 

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 

2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać 

bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie 

akcji ratowniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2285), 

b) świadczenia usług polegających na usuwaniu i holowaniu pojazdów pozostawionych 

bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane oraz 

parkowania ich w sposób zapewniający bezpieczeństwo środowiska, na parkingu 

strzeżonym, zgodnie z art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym oraz Rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic 

rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. z 2011 r.  

Nr 143, poz. 845 z późm. zm.) 

c) świadczenia usług polegających na przewiezieniu lub holowaniu pojazdu wraz  

z odpadami do wskazanego przez jednostki tj. Krajową Administrację Skarbową, Straż 

Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony 

Środowiska, najbliższego dostępnego miejsca wyznaczonego w wojewódzkim planie 

gospodarki odpadami, spełniającego warunki magazynowania odpadów  

lub odstąpienie od usuwania pojazdów wraz z odpadami na podstawie art. 24a 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. 

zm.). 

d) świadczenie usług polegających na wydaniu pojazdów z parkingu strzeżonego na 

żądanie Gminy lub innego właściciela pojazdu. 

niniejszym zgłaszam gotowość ich realizacji na warunkach określonych przez Zamawiającego 

i w związku z tym: 

1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę netto: ………………….……… zł 

słownie netto: ………………………………......………………………….…..……… złotych …….../100 



 

 

(należy wpisać kwotę z poz. „Wartość netto razem” z Formularza cenowego, 

stanowiącego Załącznik nr 4 do Zaproszenia). 

2. Oświadczam, że posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  

(w załączeniu kserokopia aktualnego zaświadczenia na przewozy drogowe   

na potrzeby własne rzeczy). 

3. Oświadczam, że zobowiązuję się do realizacji każdego zlecenia wydanego przez 

podmioty uprawnione do podejmowania decyzji o usunięciu pojazdu z drogi 

i umieszczeniu pojazdu na parkingu strzeżonym z zachowaniem rzetelności  

i najwyższej jakości świadczonych usług oraz do ubezpieczenia działalności w zakresie 

objętym umową w okresie jej obowiązywania od wszelkich zdarzeń, za które 

mógłbym ponieść odpowiedzialność cywilną oraz za szkody materialne  

i  niematerialne. Usługi świadczone będą całodobowo i codziennie. 

4. Oświadczam, że warunki określone w Zaproszeniu do złożenia oferty i wzorze umowy 

zostały przeze mnie zaakceptowane i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej 

oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Oświadczam, że uważam się związanym niniejszą ofertą przez  30 dni licząc od daty 

wyznaczonej na składanie ofert. 

6. Zobowiązuję się do  przybycia na miejsce zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 60 min. 

licząc od chwili zgłoszenia oraz do utworzenia w ciągu dwóch dni roboczych 

stanowiska dyspozytorskiego. 

7. Oświadczam, że w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości. 

8. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  

w ofercie z dnia ……………………………....……………... w celu udziału w Zaproszeniu  

do złożenia oferty. 

 

…………………………………………… 
(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Do formularza należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty wymienione 

w Zaproszeniu do złożenia oferty. 

 



 

 

 

 


