
 

 

Załącznik nr 4 
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: 
 

„Świadczenie usług w zakresie składowania pojazdów dotychczas usuniętych z terenu Miasta Kielce w 

trybie art. 50a i art. 130a ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.988)” niniejszym zgłaszam gotowość ich realizacji na warunkach określonych 

przez Zamawiającego i w związku z tym: 

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

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

(należy wpisać kwotę z poz. „Cena jednostkowa netto za miesiąc (30 dni) 

przechowywania jednego pojazdu w PLN” z Formularza cenowego, stanowiącego 

Załącznik nr 1 do Zaproszenia). 

2. Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością, na której będzie 

zlokalizowany parking. 

3. Oświadczam, że zobowiązuję się do realizacji zlecenia 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. 

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 i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego.  

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

wyznaczonej na składanie ofert. 

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

7. 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. 


