
Załącznik nr 6.1 do siwz 
....................................................

pieczęć wykonawcy

Formularz kalkulacji cenowej 

Ja (My), niżej podpisany (ni) .................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz ...............................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

................................................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

na wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów  zatrzymanych przez Policję do celów pro-
cesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r.
Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez:

KPP w Łobzie – obszar administracyjny powiatu łobeskiego

oferuję realizację przedmiotu umowy za cenę :

LP
Wyszczególnienie

Szacunkowa
ilość usług

na lata 2015-
2016

Cena ryczałtowa za
jednorazową usługę
holowania  wraz  z

załadunkiem  i
wyładunkiem *

(brutto)

Podatek VAT 

w %

Wartość oferty 

(brutto)
[kol. A x B]

A B C D

1
Rowery,  motocykle,  pojazdy
trójkołowe  lub  czterokołowe,
pojazdy  o  masie  całkowitej
nieprzekraczającej 550 kg 

5 …........%

2

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

45 …........%

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 Mini-
stra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wy-
posażenia i ustawy Prawo o ruchu drogowym.

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

                                                                       w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 6.2 do siwz 
....................................................

pieczęć wykonawcy

Formularz kalkulacji cenowej 

Ja (My), niżej podpisany (ni) .................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz ...............................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

................................................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

na wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów  zatrzymanych przez Policję do celów pro-
cesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r.
Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez:

KPP w Kołobrzegu – obszar administracyjny powiatu kołobrzeskiego

oferuję realizację przedmiotu umowy za cenę :

LP
Wyszczególnienie

Szacunkowa
ilość usług

na lata 2015-
2016

Cena ryczałtowa za
jednorazową usługę
holowania  wraz  z

załadunkiem  i
wyładunkiem *

(brutto)

Podatek VAT 

w %

Wartość oferty 

(brutto)
[kol. A x B]

A B C D

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

40 …........%

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 Mini-
stra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wy-
posażenia i ustawy Prawo o ruchu drogowym.

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

                                                                       w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 6.3 do siwz 
....................................................

pieczęć wykonawcy

Formularz kalkulacji cenowej 

Ja (My), niżej podpisany (ni) .................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz ...............................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

................................................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

na wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów  zatrzymanych przez Policję do celów pro-
cesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r.
Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez:

KP w Nowogardzie – obszar administracyjny gminy Nowogard

oferuję realizację przedmiotu umowy za cenę :

LP
Wyszczególnienie

Szacunkowa
ilość usług

na lata 2015-
2016

Cena ryczałtowa za
jednorazową usługę
holowania  wraz  z

załadunkiem  i
wyładunkiem *

(brutto)

Podatek VAT 

w %

Wartość oferty 

(brutto)
[kol. A x B]

A B C D

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 

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 Mini-
stra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wy-
posażenia i ustawy Prawo o ruchu drogowym.

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

                                                                       w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 6.4 do siwz 
....................................................

pieczęć wykonawcy

Formularz kalkulacji cenowej 

Ja (My), niżej podpisany (ni) .................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz ...............................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

................................................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

na wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów  zatrzymanych przez Policję do celów pro-
cesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r.
Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez:

KP w Chojnie – obszar administracyjny gmin: Chojna, Trzcińsko Zdrój, Cedynia, Moryń i Mieszkowice

oferuję realizację przedmiotu umowy za cenę :

LP
Wyszczególnienie

Szacunkowa
ilość usług

na lata 2015-
2016

Cena ryczałtowa za
jednorazową usługę
holowania  wraz  z

załadunkiem  i
wyładunkiem *

(brutto)

Podatek VAT 

w %

Wartość oferty 

(brutto)
[kol. A x B]

A B C D

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

50 …........%

3
Pojazdy o dopuszczalnej masie
całkowitej  przekraczającej  3,5
t 

4 …........%

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 Mini-
stra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wy-
posażenia i ustawy Prawo o ruchu drogowym.

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

                                                                       w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 


