
Załącznik nr 5.1 do SIWZ 

Część I
Formularz kalkulacji cenowej KMP w Świnoujściu - obszar całego powiatu Świnoujście

LP Wyszczególnienie

Szacunkowa 
ilość na lata 
2014-2015

Cena ryczałtowa za 
jednorazową usługę 
holowania  wraz  z 

załadunkiem  i 
wyładunkiem  w granicach 

administracyjnych 
powiatu*  (brutto)

Wartość oferty 

(brutto)
A x B

A B C

1

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

3

2 Pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 550 kg i 
nieprzekraczającej 3,5 t

30

3
Pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej przekraczającej 3,5 t 

1

Całkowita wartość oferty brutto (razem wartość pozycji od 1 do 3)

* Usługa holowania to jednorazowy przewóz obejmujący załadunek, przejazd najkrótszą drogą do 
wskazanego miejsca, rozładunek oraz wszystkie czynności towarzyszące  jak np. zabezpieczenie pojazdu, 
użycie dźwigu itp. jednego lub więcej pojazdów i części pojazdów.

Oświadczam, że dysponuję sprzętem przewidzianym do realizacji umowy, który spełnia zapisy 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia i ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz zobowiązuje się, iż 
z dniem podpisania umowy i przez cały okres jej obowiązywania będę posiadał opłaconą polisę 
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zmówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł.

.

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

                                                                               w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 5.2 do SIWZ 

Część II
Formularz kalkulacji cenowej KPP w Choszcznie – obszar całego powiatu choszczeńskiego

LP Wyszczególnienie

Szacunkowa 
ilość na lata 
2014-2015

Cena ryczałtowa za 
jednorazową usługę 
holowania  wraz  z 

załadunkiem  i 
wyładunkiem  w granicach 

administracyjnych 
powiatu*  (brutto)

Wartość oferty 

(brutto)
A x B

A B C

1

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

4

2 Pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 550 kg i 
nieprzekraczającej 3,5 t

37

3
Pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej przekraczającej 3,5 t 

1

Całkowita wartość oferty brutto (razem wartość pozycji od 1 do 3)

* Usługa holowania to jednorazowy przewóz obejmujący załadunek, przejazd najkrótszą drogą do 
wskazanego miejsca, rozładunek oraz wszystkie czynności towarzyszące  jak np. zabezpieczenie pojazdu, 
użycie dźwigu itp. jednego lub więcej pojazdów i części pojazdów.

Oświadczam, że dysponuję sprzętem przewidzianym do realizacji umowy, który spełnia zapisy 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia i ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz zobowiązuje się, iż 
z dniem podpisania umowy i przez cały okres jej obowiązywania będę posiadał opłaconą polisę 
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zmówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł.

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

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 5.3 do SIWZ 

Część III
Formularz kalkulacji cenowej KPP w Drawsku Pomorskim – obszar całego powiatu 

drawskiego

LP Wyszczególnienie

Szacunkowa 
ilość na lata 
2014-2015

Cena ryczałtowa za 
jednorazową usługę 
holowania  wraz  z 

załadunkiem  i 
wyładunkiem  w granicach 

administracyjnych 
powiatu*  (brutto)

Wartość oferty 

(brutto)
A x B

A B C

1

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

7

2 Pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 550 kg i 
nieprzekraczającej 3,5 t

50

3
Pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej przekraczającej 3,5 t 

5

Całkowita wartość oferty brutto (razem wartość pozycji od 1 do 3)

* Usługa holowania to jednorazowy przewóz obejmujący załadunek, przejazd najkrótszą drogą do 
wskazanego miejsca, rozładunek oraz wszystkie czynności towarzyszące  jak np. zabezpieczenie pojazdu, 
użycie dźwigu itp. jednego lub więcej pojazdów i części pojazdów.

Oświadczam, że dysponuję sprzętem przewidzianym do realizacji umowy, który spełnia zapisy 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia i ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz zobowiązuje się, iż 
z dniem podpisania umowy i przez cały okres jej obowiązywania będę posiadał opłaconą polisę 
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zmówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł.

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

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 5.4 do SIWZ 

Część IV
Formularz kalkulacji cenowej KPP w Goleniowie – obszar powiatu  goleniowskiego z 

wyłączeniem gminy Nowogard

LP Wyszczególnienie

Szacunkowa 
ilość na lata 
2014-2015

Cena ryczałtowa za 
jednorazową usługę 
holowania  wraz  z 

załadunkiem  i 
wyładunkiem  w granicach 

administracyjnych 
powiatu*  (brutto)

Wartość oferty 

(brutto)
A x B

A B C

1

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

3

2 Pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 550 kg i 
nieprzekraczającej 3,5 t

31

3
Pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej przekraczającej 3,5 t 

5

Całkowita wartość oferty brutto (razem wartość pozycji od 1 do 3)

* Usługa holowania to jednorazowy przewóz obejmujący załadunek, przejazd najkrótszą drogą do 
wskazanego miejsca, rozładunek oraz wszystkie czynności towarzyszące  jak np. zabezpieczenie pojazdu, 
użycie dźwigu itp. jednego lub więcej pojazdów i części pojazdów.

Oświadczam, że dysponuję sprzętem przewidzianym do realizacji umowy, który spełnia zapisy 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia i ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz zobowiązuje się, iż 
z dniem podpisania umowy i przez cały okres jej obowiązywania będę posiadał opłaconą polisę 
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zmówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł.

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

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 5.5 do SIWZ 

Część V
Formularz kalkulacji cenowej  KPP w Gryficach - obszar całego powiatu gryfickiego

LP Wyszczególnienie

Szacunkowa 
ilość na lata 
2014-2015

Cena ryczałtowa za 
jednorazową usługę 
holowania  wraz  z 

załadunkiem  i 
wyładunkiem  w granicach 

administracyjnych 
powiatu*  (brutto)

Wartość oferty 

(brutto)
A x B

A B C

1

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

6

2 Pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 550 kg i 
nieprzekraczającej 3,5 t

65

3
Pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej przekraczającej 3,5 t 

3

Całkowita wartość oferty brutto (razem wartość pozycji od 1 do 3)

* Usługa holowania to jednorazowy przewóz obejmujący załadunek, przejazd najkrótszą drogą do 
wskazanego miejsca, rozładunek oraz wszystkie czynności towarzyszące  jak np. zabezpieczenie pojazdu, 
użycie dźwigu itp. jednego lub więcej pojazdów i części pojazdów.

Oświadczam, że dysponuję sprzętem przewidzianym do realizacji umowy, który spełnia zapisy 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia i ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz zobowiązuje się, iż 
z dniem podpisania umowy i przez cały okres jej obowiązywania będę posiadał opłaconą polisę 
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zmówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł.

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

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 5.6 do SIWZ 

Część VI
Formularz kalkulacji cenowej   KPP w  Kamieniu Pomorskim - obszar całego powiatu 

kamieńskiego

LP Wyszczególnienie

Szacunkowa 
ilość na lata 
2014-2015

Cena ryczałtowa za 
jednorazową usługę 
holowania  wraz  z 

załadunkiem  i 
wyładunkiem  w granicach 

administracyjnych 
powiatu*  (brutto)

Wartość oferty 

(brutto)
A x B

A B C

1

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

2

2 Pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 550 kg i 
nieprzekraczającej 3,5 t

32

3
Pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej przekraczającej 3,5 t 

1

Całkowita wartość oferty brutto (razem wartość pozycji od 1 do 3)

* Usługa holowania to jednorazowy przewóz obejmujący załadunek, przejazd najkrótszą drogą do 
wskazanego miejsca, rozładunek oraz wszystkie czynności towarzyszące  jak np. zabezpieczenie pojazdu, 
użycie dźwigu itp. jednego lub więcej pojazdów i części pojazdów.

Oświadczam, że dysponuję sprzętem przewidzianym do realizacji umowy, który spełnia zapisy 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia i ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz zobowiązuje się, iż 
z dniem podpisania umowy i przez cały okres jej obowiązywania będę posiadał opłaconą polisę 
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zmówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł.

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

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 5.7 do SIWZ 

Część VII
Formularz kalkulacji cenowej  KPP w Policach - obszar całego powiatu polickiego

LP Wyszczególnienie

Szacunkowa 
ilość na lata 
2014-2015

Cena ryczałtowa za 
jednorazową usługę 
holowania  wraz  z 

załadunkiem  i 
wyładunkiem  w granicach 

administracyjnych 
powiatu*  (brutto)

Wartość oferty 

(brutto)
A x B

A B C

1

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

4

2 Pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 550 kg i 
nieprzekraczającej 3,5 t

35

3
Pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej przekraczającej 3,5 t 

3

Całkowita wartość oferty brutto (razem wartość pozycji od 1 do 3)

* Usługa holowania to jednorazowy przewóz obejmujący załadunek, przejazd najkrótszą drogą do 
wskazanego miejsca, rozładunek oraz wszystkie czynności towarzyszące  jak np. zabezpieczenie pojazdu, 
użycie dźwigu itp. jednego lub więcej pojazdów i części pojazdów.

Oświadczam, że dysponuję sprzętem przewidzianym do realizacji umowy, który spełnia zapisy 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia i ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz zobowiązuje się, iż  z 
dniem podpisania umowy i przez cały okres jej obowiązywania będę posiadał opłaconą polisę 
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zmówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł.

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

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 5.8 do SIWZ 

Część VIII
Formularz kalkulacji cenowej  KPP w Pyrzycach  - obszar całego powiatu pyrzyckiego

LP Wyszczególnienie

Szacunkowa 
ilość na lata 
2014-2015

Cena ryczałtowa za 
jednorazową usługę 
holowania  wraz  z 

załadunkiem  i 
wyładunkiem  w granicach 

administracyjnych 
powiatu*  (brutto)

Wartość oferty 

(brutto)
A x B

A B C

1

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

1

2 Pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 550 kg i 
nieprzekraczającej 3,5 t

24

3
Pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej przekraczającej 3,5 t 

3

Całkowita wartość oferty brutto (razem wartość pozycji od 1 do 3)

* Usługa holowania to jednorazowy przewóz obejmujący załadunek, przejazd najkrótszą drogą do 
wskazanego miejsca, rozładunek oraz wszystkie czynności towarzyszące  jak np. zabezpieczenie pojazdu, 
użycie dźwigu itp. jednego lub więcej pojazdów i części pojazdów.

Oświadczam, że dysponuję sprzętem przewidzianym do realizacji umowy, który spełnia zapisy 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia i ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz zobowiązuje się, iż  z 
dniem podpisania umowy i przez cały okres jej obowiązywania będę posiadał opłaconą polisę 
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zmówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł.

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

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 5.9 do SIWZ 

Część IX
Formularz kalkulacji cenowej   KPP w Sławnie  - obszar całego powiatu sławieńskiego

LP Wyszczególnienie

Szacunkowa 
ilość na lata 
2014-2015

Cena ryczałtowa za 
jednorazową usługę 
holowania  wraz  z 

załadunkiem  i 
wyładunkiem  w granicach 

administracyjnych 
powiatu*  (brutto)

Wartość oferty 

(brutto)
A x B

A B C

1

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

1

2 Pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 550 kg i 
nieprzekraczającej 3,5 t

36

3
Pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej przekraczającej 3,5 t 

3

Całkowita wartość oferty brutto (razem wartość pozycji od 1 do 3)

* Usługa holowania to jednorazowy przewóz obejmujący załadunek, przejazd najkrótszą drogą do 
wskazanego miejsca, rozładunek oraz wszystkie czynności towarzyszące  jak np. zabezpieczenie pojazdu, 
użycie dźwigu itp. jednego lub więcej pojazdów i części pojazdów.

Oświadczam, że dysponuję sprzętem przewidzianym do realizacji umowy, który spełnia zapisy 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia i ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz zobowiązuje się, iż  z 
dniem podpisania umowy i przez cały okres jej obowiązywania będę posiadał opłaconą polisę 
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zmówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł.

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

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 5.10 do SIWZ 

Część X
Formularz kalkulacji cenowej KPP w Stargardzie Szczecińskim - obszar całego powiatu 

stargardzkiego

LP Wyszczególnienie

Szacunkowa 
ilość na lata 
2014-2015

Cena ryczałtowa za 
jednorazową usługę 
holowania  wraz  z 

załadunkiem  i 
wyładunkiem  w granicach 

administracyjnych 
powiatu*  (brutto)

Wartość oferty 

(brutto)
A x B

A B C

1

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

14

2 Pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 550 kg i 
nieprzekraczającej 3,5 t

110

3
Pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej przekraczającej 3,5 t 

8

Całkowita wartość oferty brutto (razem wartość pozycji od 1 do 3)

* Usługa holowania to jednorazowy przewóz obejmujący załadunek, przejazd najkrótszą drogą do 
wskazanego miejsca, rozładunek oraz wszystkie czynności towarzyszące  jak np. zabezpieczenie pojazdu, 
użycie dźwigu itp. jednego lub więcej pojazdów i części pojazdów.

Oświadczam, że dysponuję sprzętem przewidzianym do realizacji umowy, który spełnia zapisy 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia i ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz zobowiązuje się, iż  z 
dniem podpisania umowy i przez cały okres jej obowiązywania będę posiadał opłaconą polisę 
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zmówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł.

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

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 5.11 do SIWZ 

Część XI
Formularz kalkulacji cenowej KPP w Szczecinku - obszar całego powiatu szczecineckiego

LP Wyszczególnienie

Szacunkowa 
ilość na lata 
2014-2015

Cena ryczałtowa za 
jednorazową usługę 
holowania  wraz  z 

załadunkiem  i 
wyładunkiem  w granicach 

administracyjnych 
powiatu*  (brutto)

Wartość oferty 

(brutto)
A x B

A B C

1

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

6

2 Pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 550 kg i 
nieprzekraczającej 3,5 t

28

3
Pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej przekraczającej 3,5 t 

2

Całkowita wartość oferty brutto (razem wartość pozycji od 1 do 3)

* Usługa holowania to jednorazowy przewóz obejmujący załadunek, przejazd najkrótszą drogą do 
wskazanego miejsca, rozładunek oraz wszystkie czynności towarzyszące  jak np. zabezpieczenie pojazdu, 
użycie dźwigu itp. jednego lub więcej pojazdów i części pojazdów.

Oświadczam, że dysponuję sprzętem przewidzianym do realizacji umowy, który spełnia zapisy 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia i ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz zobowiązuje się, iż  z 
dniem podpisania umowy i przez cały okres jej obowiązywania będę posiadał opłaconą polisę 
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zmówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł.

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

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 


