
Załącznik nr 3.1 do SIWZ 

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
dot. części I – KPP w Pyrzycach

Lp Rodzaj przechowywanego 
mienia

Szacunkowa 
ilość 

zamawianych 
usług na lata 
2012-2013 

 (w dobach)

Oferowana cena ryczałtowa brutto

za przechowywanie pojazdu lub 
części samochodowych na 
parkingu strzeżonym za pierwszą 
rozpoczętą i każdą następną dobę 
od dnia przyjęcia pojazdu lub 
części samochodowych przez 
Wykonawcę do chwili doręczenia 
upoważnienia osobie uprawnionej 
lub zmiany płatnika

Wartość brutto

A B A x B

1

Rowery, motocykle, pojazdy 
trójkołowe lub czterokołowe 
pojazdy o masie całkowitej 
nieprzekraczającej 550 kg

10 …………………….. zł …………..zł

2

Pojazdy 
o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 550kg i 
nieprzekraczającej 3,5 t

600 …………………….. zł .………….zł

3
Pojazdy 

o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 t

10 …………………….. zł …...……zł

4

Części samochodowe – 
stawka za 1 m2 zajmowanej 

powierzchni w 
pomieszczeniu zamkniętym

10 …………………….. zł …...……zł

Całkowita wartość oferty brutto …………. zł

Uwaga :
1.  Zaoferowana przez Wykonawcę cena oferty brutto musi obejmować wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie 

(nakłady) niezbędne do realizacji zamówienia w całości - całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia.
2.  Zaoferowana przez wykonawcę cena oferty brutto stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, co oznacza, że :

a)   Cenę  ryczałtową brutto  należy traktować jako  stałą  i  wiążącą  strony umowy aż  do zakończenia  realizacji 
przedmiotu zamówienia (umowy).

b)   Cena  brutto  podana  w ofercie  stanowi  całkowitą  wysokość  wynagrodzenia  ryczałtowego i  jest  ostateczna, 
niezależnie od rozmiaru wykonanych prac i innych świadczeń ponoszonych przez Wykonawcę.

c)   Ceny  ryczałtowe  brutto  za  1  (jedną)  dobę  przechowywania  zostały  określone  z  uwzględnieniem  stałego 
(ciągłego) utrzymania minimalnej ilości miejsc parkingowych do dyspozycji Zlecającego oraz bez względu na 
to: jaka jest pora dnia, jaki jest dzień tygodnia i czy jest to dzień ustawowo wolny od pracy lub święto.

d)   Za ustalenie ilości prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia (umowy) w całości oraz za sposób 
przeprowadzenia  na  tej  podstawie  kalkulacji  wynagrodzenia  ryczałtowego  odpowiada  tylko  i  wyłącznie 
Wykonawca.

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........… 
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 3.2 do SIWZ 

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
dot. części II – KP w Dębnie 

Lp Rodzaj przechowywanego 
mienia

Szacunkowa 
ilość 

zamawianych 
usług na lata 
2012-2013 

 (w dobach)

Oferowana cena ryczałtowa brutto

za przechowywanie pojazdu lub 
części samochodowych na 
parkingu strzeżonym za pierwszą 
rozpoczętą i każdą następną dobę 
od dnia przyjęcia pojazdu lub 
części samochodowych przez 
Wykonawcę do chwili doręczenia 
upoważnienia osobie uprawnionej 
lub zmiany płatnika

Wartość brutto

A B A x B

1

Rowery, motocykle, pojazdy 
trójkołowe lub czterokołowe 
pojazdy o masie całkowitej 
nieprzekraczającej 550 kg

10 …………………….. zł …………..zł

2

Pojazdy 
o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 550kg i 
nieprzekraczającej 3,5 t

350 …………………….. zł .………….zł

3
Pojazdy 

o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 t

50 …………………….. zł …...……zł

4

Części samochodowe – 
stawka za 1 m2 zajmowanej 

powierzchni w 
pomieszczeniu zamkniętym

10 …………………….. zł …...……zł

Całkowita wartość oferty brutto …………. zł

Uwaga :
1.  Zaoferowana przez Wykonawcę cena oferty brutto musi obejmować wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie 

(nakłady) niezbędne do realizacji zamówienia w całości - całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia.
2.  Zaoferowana przez wykonawcę cena oferty brutto stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, co oznacza, że :

a)   Cenę  ryczałtową brutto  należy traktować jako  stałą  i  wiążącą  strony umowy aż  do zakończenia  realizacji 
przedmiotu zamówienia (umowy).

b)   Cena  brutto  podana  w ofercie  stanowi  całkowitą  wysokość  wynagrodzenia  ryczałtowego i  jest  ostateczna, 
niezależnie od rozmiaru wykonanych prac i innych świadczeń ponoszonych przez Wykonawcę.

c)   Ceny  ryczałtowe  brutto  za  1  (jedną)  dobę  przechowywania  zostały  określone  z  uwzględnieniem  stałego 
(ciągłego) utrzymania minimalnej ilości miejsc parkingowych do dyspozycji Zlecającego oraz bez względu na 
to: jaka jest pora dnia, jaki jest dzień tygodnia i czy jest to dzień ustawowo wolny od pracy lub święto.

d)   Za ustalenie ilości prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia (umowy) w całości oraz za sposób 
przeprowadzenia  na  tej  podstawie  kalkulacji  wynagrodzenia  ryczałtowego  odpowiada  tylko  i  wyłącznie 
Wykonawca.

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........… 
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 3.3 do SIWZ 

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
dot. części III – KP w Nowogardzie

Lp Rodzaj przechowywanego 
mienia

Szacunkowa 
ilość 

zamawianych 
usług na lata 
2012-2013 

 (w dobach)

Oferowana cena ryczałtowa brutto

za przechowywanie pojazdu lub 
części samochodowych na 
parkingu strzeżonym za pierwszą 
rozpoczętą i każdą następną dobę 
od dnia przyjęcia pojazdu lub 
części samochodowych przez 
Wykonawcę do chwili doręczenia 
upoważnienia osobie uprawnionej 
lub zmiany płatnika

Wartość brutto

A B A x B

1

Rowery, motocykle, pojazdy 
trójkołowe lub czterokołowe 
pojazdy o masie całkowitej 
nieprzekraczającej 550 kg

10 …………………….. zł …………..zł

2

Pojazdy 
o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 550kg i 
nieprzekraczającej 3,5 t

530 …………………….. zł .………….zł

3
Pojazdy 

o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 t

10 …………………….. zł …...……zł

4

Części samochodowe – 
stawka za 1 m2 zajmowanej 

powierzchni w 
pomieszczeniu zamkniętym

10 …………………….. zł …...……zł

Całkowita wartość oferty brutto …………. zł

Uwaga :
1.  Zaoferowana przez Wykonawcę cena oferty brutto musi obejmować wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie 

(nakłady) niezbędne do realizacji zamówienia w całości - całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia.
2.  Zaoferowana przez wykonawcę cena oferty brutto stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, co oznacza, że :

a)   Cenę  ryczałtową brutto  należy traktować jako  stałą  i  wiążącą  strony umowy aż  do zakończenia  realizacji 
przedmiotu zamówienia (umowy).

b)   Cena  brutto  podana  w ofercie  stanowi  całkowitą  wysokość  wynagrodzenia  ryczałtowego i  jest  ostateczna, 
niezależnie od rozmiaru wykonanych prac i innych świadczeń ponoszonych przez Wykonawcę.

c)   Ceny  ryczałtowe  brutto  za  1  (jedną)  dobę  przechowywania  zostały  określone  z  uwzględnieniem  stałego 
(ciągłego) utrzymania minimalnej ilości miejsc parkingowych do dyspozycji Zlecającego oraz bez względu na 
to: jaka jest pora dnia, jaki jest dzień tygodnia i czy jest to dzień ustawowo wolny od pracy lub święto.

d)   Za ustalenie ilości prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia (umowy) w całości oraz za sposób 
przeprowadzenia  na  tej  podstawie  kalkulacji  wynagrodzenia  ryczałtowego  odpowiada  tylko  i  wyłącznie 
Wykonawca.

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........… 
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 


