
sygn. postępowania: ZZ-2380-118/19

Załącznik nr 1 do siwz

....................................................

pieczęć wykonawcy

OFERTA CENOWA

na  wykonywanie  usług  usuwania  i  holowania/przewozu  pojazdów  o  DMC do  3,5t  włącznie,

pojazdów o DMC powyżej 3,5t i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych

na  koszt  Policji,  z  wyłączeniem  przypadków  określonych  w  art.  50a  i  130a  ustawy  z  dnia

20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2017 , poz. 1260 ze zmianami) 

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

1. Pełna nazwa: ................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

2. adres: ............................................................................................................................................................

3. nr telefonu: ...................................................................................................................................................

4. nr faksu: .......................................................................................................................................................

5. adres mailowy: .............................................................................................................................................

6. nr konta, na które dokonywany będzie zwrot wadium: …....----.......................................................

7. NIP...................................................... REGON..................................................

8. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem1?

[ ] Tak [ ] Nie *

* zaznaczyć odpowiednio znakiem „X”

2. Ja/my niżej podpisani oświadczam/y, że:

1) zobowiązuję/my się  zrealizować przedmiot zamówienia określony w siwz i na warunkach płatności

określonych w siwz:

część I -  nadzór kompetencyjny KPP Gryfino  na obszarze gmin: Stare Czarnowo, Gryfino, Widuchowa,

Banie

 za łączną cenę : ............................................... zł brutto*(załącznik nr 6.1 do siwz)

 czas  dojazdu do  wskazanego  miejsca  od chwili  otrzymania  zlecenia  podany  w  minutach dla

pojazdów o  DMC do 3,5t włącznie wynosi …..   minut**

 czas  dojazdu do  wskazanego  miejsca  od chwili  otrzymania  zlecenia  podany  w  minutach dla

pojazdów o DMC powyżej 3,5t włącznie wynosi …..   minut**,

_____________________

1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L

124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo:  przedsiębiorstwo, które  zatrudnia  mniej niż  10  osób  i  którego roczny obrót lub  roczna suma bilansowa  nie
przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo:  przedsiębiorstwo,  które  zatrudnia  mniej  niż  50  osób  i  którego roczny obrót lub  roczna suma bilansowa  nie
przekracza 10 milionów EUR.

Średnie  przedsiębiorstwa:  przedsiębiorstwa,  które  nie  są  mikroprzedsiębiorstwami  ani  małymi  przedsiębiorstwami  i  które

zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionów EUR.

1



sygn. postępowania: ZZ-2380-118/19

część II -  nadzór kompetencyjny KMP Koszalin – na obszarze całego powiatu koszalińskiego

 za łączną cenę : ............................................... zł brutto*(załącznik nr 6.2 do siwz)

 czas  dojazdu do  wskazanego  miejsca  od chwili  otrzymania  zlecenia  podany  w  minutach dla

pojazdów o  DMC do 3,5t włącznie wynosi …..   minut**

 czas  dojazdu do  wskazanego  miejsca  od chwili  otrzymania  zlecenia  podany  w  minutach dla

pojazdów o DMC powyżej 3,5t włącznie wynosi …..   minut**,

część III -  nadzór kompetencyjny KPP Kamień Pomorski - na obszarze  całego powiatu kamieńskiego

 za łączną cenę : ............................................... zł brutto*(załącznik nr 6.3 do siwz)

 czas  dojazdu do  wskazanego  miejsca  od chwili  otrzymania  zlecenia  podany  w  minutach dla

pojazdów o  DMC do 3,5t włącznie wynosi …..   minut**

 czas  dojazdu do  wskazanego  miejsca  od chwili  otrzymania  zlecenia  podany  w  minutach dla

pojazdów o DMC powyżej 3,5t włącznie wynosi …..   minut**,

część IV -  nadzór kompetencyjny KPP Police - na obszarze  całego powiatu polickiego

 za łączną cenę : ............................................... zł brutto*(załącznik nr 6.4 do siwz)

 czas  dojazdu do  wskazanego  miejsca  od chwili  otrzymania  zlecenia  podany  w  minutach dla

pojazdów o  DMC do 3,5t włącznie wynosi …..   minut**

 czas  dojazdu do  wskazanego  miejsca  od chwili  otrzymania  zlecenia  podany  w  minutach dla

pojazdów o DMC powyżej 3,5t włącznie wynosi …..   minut**,

*  cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,  w przypadku wykonawcy  zagranicznego

należy wpisać kwotę netto.

**Wykonawcy  mogą  wskazać  czas  dojazdu  dla  realizacji  zadania  krótszy  niż  maksymalny  żądany  przez

Zamawiającego. Wykonawca podając czas dojazdu może go skracać go co pełne 5 min. Zamawiający zastrzega

sobie prawo do zaokrąglenia czasu dojazdu do pełnych 5 min. np. w przypadku, gdy podany przez Wykonawcę

czas dojazdu nie zostanie wskazany w zaokrągleniu do pełnych 5 min. w górę (np. gdy Wykonawca wskaże czas

dojazdu 44 min.  -zostanie  on zaokrąglony do  45 min.,  jeżeli  48 min.  zostanie  on zaokrąglony do 50 min).

Zaoferowany czas dojazdu w kryterium oceny ofert, będzie obowiązujący w trakcie realizacji zadania i zostanie

wpisany  do  umowy  oraz  od  podanego  przedmiotowego  czasu  będą  również  naliczane  kary  umowne  za

przekroczenie.

Zaoferowanie dłuższego czasu dojazdu niż czas maksymalny (tj. 60 minut- dla pojazdów o DMC do 3,5t włącznie

i  90  min  dla  pojazdów  o  DMC  powyżej  3,5  t  )  –  skutkować  będzie  odrzuceniem oferty,  jako  niezgodnej

z wymaganiami Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda czasu dojazdu, Zamawiający uzna, że

Wykonawca zaoferował maksymalny czas dojazdu tj. 60 minut- dla pojazdów o DMC do 3,5t włącznie i 90 min -

dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t i taki zostanie przyjęty do oceny ofert  i  umowy.

2) zapoznałem/zapoznaliśmy  się  z  treścią  i  warunkami  siwz  wraz  z  załącznikami  oraz  wszystkimi

modyfikacjami i nie wnoszę zastrzeżeń, przyjmując warunki w nich zawarte oraz zdobyłem konieczne

informacje do przygotowania oferty.
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3) akceptuję/my wzór umowy (załącznik nr 8 do siwz) i w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje

się do podpisania umowy na warunkach zawartych w siwz, w miejscu i terminie wskazanym przez

Zamawiającego;

4)  oświadczam/my, że jestem/jesteśmy związany/ni niniejszą ofertą przez czas wskazany w rozdz.  IX

siwz;

5)  cena ofertowa obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

6)  �świadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec

osób fizycznych,  od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

7) oferta  została  złożona  na  ......  zapisanych,  trwale  spiętych  stronach,  kolejno  ponumerowanych  od

nr......do nr ……

8) oświadczam/my,  że  oferta  nie  zawiera/zawiera  (niewłaściwe  skreślić)  informacji  stanowiących

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje

takie zawarte są w następujących dokumentach:

            ………………………………………………………………………………………………………

           ………………………………………………………………………………………………………

           …………………………..

................................, dn. ..............................

....................................................................................................

czytelny/e (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy) albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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