
Załącznik nr 4.1 do SIWZ 

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
dot. części I – KMP w Koszalinie

Lp Rodzaj przechowywanego 
mienia

Szacunkowa 
ilość 

zamawianych 
usług na lata 
2013-2014 

 (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

44 …………………….. zł …………..zł

2

Pojazdy 
o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 550kg i 
nieprzekraczającej 3,5 t

1946 …………………….. zł .………….zł

3
Pojazdy 

o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 t

168 …………………….. zł …...……zł

4

Części samochodowe – 
stawka za 1 m2 zajmowanej 

powierzchni w 
pomieszczeniu zamkniętym

348 …………………….. zł …...……zł

Całkowita wartość oferty brutto …………. zł

Parking,  na  którym świadczone  będą  usługi  dla  KMP w Koszalinie  zlokalizowany będzie  w granicach 
administracyjnych miasta ……………...............................……………….  
na ul. ……………………………...................................................................................…………………….

(wskazać tylko jedną lokalizację parkingu)

Rodzaj  dozoru  jakim  jest  objęty  parking  oraz  rodzaj  zastosowanych  zabezpieczeń  (opis)
…………………………………………………………………………………………………………………
...………...........................................................................................................................……………………….
parking,  na  terenie  którego  będą  świadczone  przedmiotowe  usługi  będzie  posiadał  do  stałej 
dyspozycji Zamawiającego dla KMP w Koszalinie  miejsca spełniające warunki do przechowywania 
na koszt Policji pojazdów w liczbie co najmniej 15 stanowisk jednocześnie oraz zadaszone miejsce 
spełniające  warunki  do  przechowywania  pojazdów  uszkodzonych  w  liczbie  co  najmniej  10 
stanowisk jednocześnie.

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

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 4.2 do SIWZ 

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
dot. części II – KPP w Gryfinie

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

40 …………………….. 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

Parking,  na  którym  świadczone  będą  usługi  dla  KPP  w  Gryfinie  zlokalizowany  będzie  w  granicach 
administracyjnych miasta ……………...................................................................................……………….  
na ul. ……………………………...................................................................................…………………….

(wskazać tylko jedną lokalizację parkingu)

Rodzaj  dozoru  jakim  jest  objęty  parking  oraz  rodzaj  zastosowanych  zabezpieczeń  (opis)
…………………………………………………………………………………………………………………
...………...........................................................................................................................……………………….
parking,  na  terenie  którego  będą  świadczone  przedmiotowe  usługi  będzie  posiadał  do  stałej 
dyspozycji Zamawiającego dla KPP w Gryfinie  miejsca spełniające warunki do przechowywania na 
koszt Policji pojazdów w liczbie  co najmniej 10 stanowisk jednocześnie  oraz  zadaszone miejsce 
spełniające  warunki  do  przechowywania  pojazdów  uszkodzonych  w  liczbie  co  najmniej  5 
stanowisk jednocześnie.

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

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 4.3 do SIWZ 

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
dot. części III – KPP w Myśliborzu

Lp Rodzaj przechowywanego 
mienia

Szacunkowa 
ilość 

zamawianych 
usług na lata 
2013-2014 

 (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

30 …………………….. zł …………..zł

2

Pojazdy 
o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 550kg i 
nieprzekraczającej 3,5 t

1600 …………………….. 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

Parking,  na  którym świadczone  będą  usługi  dla  KPP w Myśliborzu  zlokalizowany będzie  w granicach 
administracyjnych miasta ……………...............................……..................................................………….  
na ul. ……………………………...................................................................................…………………….

(wskazać tylko jedną lokalizację parkingu)

Rodzaj  dozoru  jakim  jest  objęty  parking  oraz  rodzaj  zastosowanych  zabezpieczeń  (opis)
…………………………………………………………………………………………………………………
...………...........................................................................................................................……………………….
parking,  na  terenie  którego  będą  świadczone  przedmiotowe  usługi  będzie  posiadał  do  stałej 
dyspozycji Zamawiającego dla KPP w Myśliborzu  miejsca spełniające warunki do przechowywania 
na koszt Policji pojazdów w liczbie co najmniej 10 stanowisk jednocześnie oraz zadaszone miejsce 
spełniające  warunki  do  przechowywania  pojazdów  uszkodzonych  w  liczbie  co  najmniej  5 
stanowisk jednocześnie.

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

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 4.4 do SIWZ 

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
dot. części IV – KPP w Policach

Lp Rodzaj przechowywanego 
mienia

Szacunkowa 
ilość 

zamawianych 
usług na lata 
2013-2014 

 (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

80 …………………….. zł …………..zł

2

Pojazdy 
o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 550kg i 
nieprzekraczającej 3,5 t

700 …………………….. zł .………….zł

3
Pojazdy 

o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 t

60 …………………….. zł …...……zł

4

Części samochodowe – 
stawka za 1 m2 zajmowanej 

powierzchni w 
pomieszczeniu zamkniętym

10 …………………….. zł …...……zł

Całkowita wartość oferty brutto …………. zł

Parking,  na  którym  świadczone  będą  usługi  dla  KPP  w  Policach  zlokalizowany  będzie  w  granicach 
administracyjnych miasta ……………...............................…...................................................…………….  
na ul. ……………………………...................................................................................…………………….

(wskazać tylko jedną lokalizację parkingu)

Rodzaj  dozoru  jakim  jest  objęty  parking  oraz  rodzaj  zastosowanych  zabezpieczeń  (opis)
…………………………………………………………………………………………………………………
...………...........................................................................................................................……………………….
parking,  na  terenie  którego  będą  świadczone  przedmiotowe  usługi  będzie  posiadał  do  stałej 
dyspozycji Zamawiającego dla KPP w Policach  miejsca spełniające warunki do przechowywania na 
koszt Policji pojazdów w liczbie  co najmniej 10 stanowisk jednocześnie  oraz  zadaszone miejsce 
spełniające  warunki  do  przechowywania  pojazdów  uszkodzonych  w  liczbie  co  najmniej  5 
stanowisk jednocześnie.

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

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 4.5 do SIWZ 

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
dot. części V – KPP w Wałczu

Lp Rodzaj przechowywanego 
mienia

Szacunkowa 
ilość 

zamawianych 
usług na lata 
2013-2014 

 (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

50 …………………….. zł …………..zł

2

Pojazdy 
o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 550kg i 
nieprzekraczającej 3,5 t

900 …………………….. 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

Parking,  na  którym  świadczone  będą  usługi  dla  KPP  w  Wałczu  zlokalizowany  będzie  w  granicach 
administracyjnych miasta ……………...............................…………...................................................…….  
na ul. ……………………………...................................................................................…………………….

(wskazać tylko jedną lokalizację parkingu)

Rodzaj  dozoru  jakim  jest  objęty  parking  oraz  rodzaj  zastosowanych  zabezpieczeń  (opis)
…………………………………………………………………………………………………………………
...………...........................................................................................................................……………………….
parking,  na  terenie  którego  będą  świadczone  przedmiotowe  usługi  będzie  posiadał  do  stałej 
dyspozycji Zamawiającego dla KPP w Wałczu  miejsca spełniające warunki do przechowywania na 
koszt Policji pojazdów w liczbie  co najmniej 10 stanowisk jednocześnie  oraz  zadaszone miejsce 
spełniające  warunki  do  przechowywania  pojazdów  uszkodzonych  w  liczbie  co  najmniej  5 
stanowisk jednocześnie.

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

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 
Załącznik nr 4.6 do SIWZ 



FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
dot. części VI – KPP w Sławnie

Lp Rodzaj przechowywanego 
mienia

Szacunkowa 
ilość 

zamawianych 
usług na lata 
2013-2014 

 (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

1200 …………………….. 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

Parking, na którym świadczone będą usługi dla KPP w Sławnie  zlokalizowany będzie w granicach
administracyjnych miasta ……………...............................…………...................................................…….  
na ul. ……………………………...................................................................................…………………….

(wskazać tylko jedną lokalizację parkingu)
Rodzaj  dozoru  jakim  jest  objęty  parking  oraz  rodzaj  zastosowanych  zabezpieczeń  (opis)
…………………………………………………………………………………………………………………
...………...........................................................................................................................……………………….
parking,  na  terenie  którego  będą  świadczone  przedmiotowe  usługi  będzie  posiadał  do  stałej 
dyspozycji Zamawiającego dla KPP w Sławnie  miejsca spełniające warunki do przechowywania na 
koszt Policji pojazdów w liczbie  co najmniej 10 stanowisk jednocześnie  oraz  zadaszone miejsce 
spełniające  warunki  do  przechowywania  pojazdów  uszkodzonych  w  liczbie  co  najmniej  5 
stanowisk jednocześnie.

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

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 4.7 do SIWZ 

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
dot. części VII – KPP w Choszcznie

Lp Rodzaj przechowywanego 
mienia

Szacunkowa 
ilość 

zamawianych 
usług na lata 
2013-2014 

 (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

115 …………………….. zł …………..zł

2

Pojazdy 
o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 550kg i 
nieprzekraczającej 3,5 t

700 …………………….. 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

Parking,  na  którym świadczone  będą  usługi  dla  KPP w Choszcznie  zlokalizowany będzie  w granicach 
administracyjnych miasta ……………...............................……….....……….  
na ul. ……………………………...................................................................................…………………….

(wskazać tylko jedną lokalizację parkingu)

Rodzaj  dozoru  jakim  jest  objęty  parking  oraz  rodzaj  zastosowanych  zabezpieczeń  (opis)
…………………………………………………………………………………………………………………
...………...........................................................................................................................……………………….
parking,  na  terenie  którego  będą  świadczone  przedmiotowe  usługi  będzie  posiadał  do  stałej 
dyspozycji Zamawiającego dla KPP w Choszcznie  miejsca spełniające warunki do przechowywania 
na koszt Policji pojazdów w liczbie co najmniej 10 stanowisk jednocześnie oraz zadaszone miejsce 
spełniające  warunki  do  przechowywania  pojazdów  uszkodzonych  w  liczbie  co  najmniej  5 
stanowisk jednocześnie.

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

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 4.8 do SIWZ 

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
dot. części VIII – KPP w Gryficach

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

330 …………………….. zł …………..zł

2

Pojazdy 
o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 550kg i 
nieprzekraczającej 3,5 t

900 …………………….. 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

Parking,  na  którym  świadczone  będą  usługi  dla  KPP w  Gryficach  zlokalizowany  będzie  w  granicach 
administracyjnych miasta ……………...............................……………….  
na ul. ……………………………...................................................................................…………………….

(wskazać tylko jedną lokalizację parkingu)

Rodzaj  dozoru  jakim  jest  objęty  parking  oraz  rodzaj  zastosowanych  zabezpieczeń  (opis)
…………………………………………………………………………………………………………………
...………...........................................................................................................................……………………….
parking,  na  terenie  którego  będą  świadczone  przedmiotowe  usługi  będzie  posiadał  do  stałej 
dyspozycji Zamawiającego dla KPP w Gryficach  miejsca spełniające warunki do przechowywania 
na koszt Policji pojazdów w liczbie co najmniej 10 stanowisk jednocześnie oraz zadaszone miejsce 
spełniające  warunki  do  przechowywania  pojazdów  uszkodzonych  w  liczbie  co  najmniej  5 
stanowisk jednocześnie.

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

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 4.9 do SIWZ 

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
dot. części IX – KPP w Goleniowie

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

60 …………………….. zł …………..zł

2

Pojazdy 
o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 550kg i 
nieprzekraczającej 3,5 t

2000 …………………….. zł .………….zł

3
Pojazdy 

o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 t

200 …………………….. zł …...……zł

4

Części samochodowe – 
stawka za 1 m2 zajmowanej 

powierzchni w 
pomieszczeniu zamkniętym

10 …………………….. zł …...……zł

Całkowita wartość oferty brutto …………. zł

Parking,  na  którym świadczone  będą  usługi  dla  KPP w Goleniowie  zlokalizowany będzie  w granicach 
administracyjnych miasta ……………...............................……………….  
na ul. ……………………………...................................................................................…………………….

(wskazać tylko jedną lokalizację parkingu)

Rodzaj  dozoru  jakim  jest  objęty  parking  oraz  rodzaj  zastosowanych  zabezpieczeń  (opis)
…………………………………………………………………………………………………………………
...………...........................................................................................................................……………………….
parking,  na  terenie  którego  będą  świadczone  przedmiotowe  usługi  będzie  posiadał  do  stałej 
dyspozycji Zamawiającego dla KPP w Goleniowie  miejsca spełniające warunki do przechowywania 
na koszt Policji pojazdów w liczbie co najmniej 15 stanowisk jednocześnie oraz zadaszone miejsce 
spełniające  warunki  do  przechowywania  pojazdów  uszkodzonych  w  liczbie  co  najmniej  10 
stanowisk jednocześnie.

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

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 4.10 do SIWZ 

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
dot. części X – KPP w Łobzie

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

40 …………………….. zł …………..zł

2

Pojazdy 
o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 550kg i 
nieprzekraczającej 3,5 t

800 …………………….. zł .………….zł

3
Pojazdy 

o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 t

20 …………………….. zł …...……zł

4

Części samochodowe – 
stawka za 1 m2 zajmowanej 

powierzchni w 
pomieszczeniu zamkniętym

10 …………………….. zł …...……zł

Całkowita wartość oferty brutto …………. zł

Parking,  na  którym  świadczone  będą  usługi  dla  KPP  w  Łobzie  zlokalizowany  będzie  w  granicach 
administracyjnych miasta ……………...............................……………….  
na ul. ……………………………...................................................................................…………………….

(wskazać tylko jedną lokalizację parkingu)

Rodzaj  dozoru  jakim  jest  objęty  parking  oraz  rodzaj  zastosowanych  zabezpieczeń  (opis)
…………………………………………………………………………………………………………………
...………...........................................................................................................................……………………….
parking,  na  terenie  którego  będą  świadczone  przedmiotowe  usługi  będzie  posiadał  do  stałej 
dyspozycji Zamawiającego dla KPP w Łobzie  miejsca spełniające warunki do przechowywania na 
koszt Policji pojazdów w liczbie  co najmniej 10 stanowisk jednocześnie  oraz  zadaszone miejsce 
spełniające  warunki  do  przechowywania  pojazdów  uszkodzonych  w  liczbie  co  najmniej  5 
stanowisk jednocześnie.

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

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 4.11 do SIWZ 

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
dot. części XI – KPP w Białogardzie

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

340 …………………….. zł …………..zł

2

Pojazdy 
o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 550kg i 
nieprzekraczającej 3,5 t

1100 …………………….. zł .………….zł

3
Pojazdy 

o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 t

290 …………………….. zł …...……zł

4

Części samochodowe – 
stawka za 1 m2 zajmowanej 

powierzchni w 
pomieszczeniu zamkniętym

240 …………………….. zł …...……zł

Całkowita wartość oferty brutto …………. zł

Parking,  na którym świadczone będą usługi  dla KPP w Białogardzie zlokalizowany będzie w granicach 
administracyjnych miasta ……………...............................……………….  
na ul. ……………………………...................................................................................…………………….

(wskazać tylko jedną lokalizację parkingu)

Rodzaj  dozoru  jakim  jest  objęty  parking  oraz  rodzaj  zastosowanych  zabezpieczeń  (opis)
…………………………………………………………………………………………………………………
...………...........................................................................................................................……………………….
parking,  na  terenie  którego  będą  świadczone  przedmiotowe  usługi  będzie  posiadał  do  stałej 
dyspozycji  Zamawiającego  dla  KPP  w  Białogardzie miejsca  spełniające  warunki  do 
przechowywania na koszt Policji pojazdów w liczbie  co najmniej 10 stanowisk jednocześnie oraz 
zadaszone miejsce  spełniające warunki do przechowywania pojazdów uszkodzonych w liczbie co 
najmniej 5 stanowisk jednocześnie.

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

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 


