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

pieczęć wykonawcy

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ – dot. części 1

KMP Koszalin i inne jednostki Policji za pośrednictwem KMP w Koszalinie

Lp.
Rodzaj przechowywanego

mienia

Szacunkowa
ilość

zamawianych
usług na lata
2015-2016

 (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

Podatek
VAT w

%

Wartość brutto 
[kolumna Ax B]

w zł

A B C A x B
1. Rowery, motocykle, pojazdy 

trójkołowe lub czterokołowe 
pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej
550 kg

50
…………………….. 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

20
…………………….. zł ….. % …………………zł

4. Części samochodowe – stawka 
za 1 m2 zajmowanej powierzchni 
w pomieszczeniu zamkniętym

300
…………………….. zł ….. % ….........…......…zł

             Całkowita wartość oferty brutto [suma pozycji 1÷4] ………….....…… zł

……......….....……….                            …….......… ….........……………................………………….........… 
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 – dot. części 2

KPP Białogard i inne jednostki Policji za pośrednictwem  KPP w Białogardzie 

Lp.
Rodzaj przechowywanego

mienia

Szacunkowa
ilość

zamawianych
usług na lata
2015-2016

 (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

Podatek
VAT w

%

Wartość brutto 
[kolumna Ax B]

w zł

A B C A x B
1. Rowery, motocykle, pojazdy 

trójkołowe lub czterokołowe 
pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej 
550 kg

1000
…………………….. zł ….. % ……………..zł

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

1750
…………………….. zł ….. % .……………….zł

3. Pojazdy 
o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 t

160
…………………….. zł ….. % …………………zł

4. Części samochodowe – stawka 
za 1 m2 zajmowanej powierzchni 
w pomieszczeniu zamkniętym

100
…………………….. zł ….. % ….........…......…zł

             Całkowita wartość oferty brutto [suma pozycji 1÷4] ………….....…… zł

……......….....……….                            …….......… ….........……………................………………….........… 
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 – dot. części 3

KPP Choszczno i inne jednostki Policji za pośrednictwem KPP w Choszcznie

Lp.
Rodzaj przechowywanego

mienia

Szacunkowa
ilość

zamawianych
usług na lata
2015-2016

 (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

Podatek
VAT w

%

Wartość brutto 
[kolumna Ax B]

w zł

A B C A x B
1. Rowery, motocykle, pojazdy 

trójkołowe lub czterokołowe 
pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej 
550 kg

10
…………………….. zł ….. % ……………..zł

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

650
…………………….. 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 [suma pozycji 1÷4] ………….....…… zł

……......….....……….                            …….......… ….........……………................………………….........… 
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 – dot. części 4

KPP Goleniów i inne jednostki Policji za pośrednictwem KPP w Goleniowie

Lp.
Rodzaj przechowywanego

mienia

Szacunkowa
ilość

zamawianych
usług na lata
2015-2016

 (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

Podatek
VAT w

%

Wartość brutto 
[kolumna Ax B]

w zł

A B C A x B
1. Rowery, motocykle, pojazdy 

trójkołowe lub czterokołowe 
pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej 
550 kg

40
…………………….. zł ….. % ……………..zł

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

1300
…………………….. 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 [suma pozycji 1÷4] ………….....…… zł

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

                                                                       w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 6.5 do siwz 
....................................................

pieczęć wykonawcy

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ – dot. części 5

KPP Gryfice i inne jednostki Policji za pośrednictwem KPP w Gryficach

Lp.
Rodzaj przechowywanego

mienia

Szacunkowa
ilość

zamawianych
usług na lata
2015-2016

 (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

Podatek
VAT w

%

Wartość brutto 
[kolumna Ax B]

w zł

A B C A x B
1. Rowery, motocykle, pojazdy 

trójkołowe lub czterokołowe 
pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej 
550 kg

700
…………………….. zł ….. % ……………..zł

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

2400
…………………….. 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

10
…………………….. zł ….. % ….........…......…zł

             Całkowita wartość oferty brutto [suma pozycji 1÷4] ………….....…… zł

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

                                                                       w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 6.6 do siwz 
....................................................

pieczęć wykonawcy

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ – dot. części 6

KPP Łobez i inne jednostki Policji za pośrednictwem KPP w Łobzie

Lp.
Rodzaj przechowywanego

mienia

Szacunkowa
ilość

zamawianych
usług na lata
2015-2016

 (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

Podatek
VAT w

%

Wartość brutto 
[kolumna Ax B]

w zł

A B C A x B
1. Rowery, motocykle, pojazdy 

trójkołowe lub czterokołowe 
pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej 
550 kg

45
…………………….. 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 [suma pozycji 1÷4] ………….....…… zł

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

                                                                       w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 6.7 do siwz 
....................................................

pieczęć wykonawcy

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ – dot. części 7

KPP Police i inne jednostki Policji za pośrednictwem KPP w Policach

Lp.
Rodzaj przechowywanego

mienia

Szacunkowa
ilość

zamawianych
usług na lata
2015-2016

 (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

Podatek
VAT w

%

Wartość brutto 
[kolumna Ax B]

w zł

A B C A x B
1. Rowery, motocykle, pojazdy 

trójkołowe lub czterokołowe 
pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej 
550 kg

70
…………………….. zł ….. % ……………..zł

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

950
…………………….. zł ….. % .……………….zł

3. Pojazdy 
o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 t

130
…………………….. zł ….. % …………………zł

4. Części samochodowe – stawka 
za 1 m2 zajmowanej powierzchni 
w pomieszczeniu zamkniętym

10
…………………….. zł ….. % ….........…......…zł

             Całkowita wartość oferty brutto [suma pozycji 1÷4] ………….....…… zł

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

                                                                       w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 6.8 do siwz 
....................................................

pieczęć wykonawcy

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ – dot. części 8

KPP Sławno i inne jednostki Policji za pośrednictwem  KPP w Sławnie

Lp.
Rodzaj przechowywanego

mienia

Szacunkowa
ilość

zamawianych
usług na lata
2015-2016

 (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

Podatek
VAT w

%

Wartość brutto 
[kolumna Ax B]

w zł

A B C A x B
1. Rowery, motocykle, pojazdy 

trójkołowe lub czterokołowe 
pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej 
550 kg

25
…………………….. zł ….. % ……………..zł

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

500
…………………….. zł ….. % .……………….zł

3. Pojazdy 
o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 t

80
…………………….. zł ….. % …………………zł

4. Części samochodowe – stawka 
za 1 m2 zajmowanej powierzchni 
w pomieszczeniu zamkniętym

10
…………………….. zł ….. % ….........…......…zł

             Całkowita wartość oferty brutto [suma pozycji 1÷4] ………….....…… zł

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

                                                                       w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 6.9 do siwz 
....................................................

pieczęć wykonawcy

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ – dot. części 9

KPP Świdwin i inne jednostki Policji za pośrednictwem KPP w Świdwinie

Lp.
Rodzaj przechowywanego

mienia

Szacunkowa
ilość

zamawianych
usług na lata
2015-2016

 (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

Podatek
VAT w

%

Wartość brutto 
[kolumna Ax B]

w zł

A B C A x B
1. Rowery, motocykle, pojazdy 

trójkołowe lub czterokołowe 
pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej 
550 kg

20
…………………….. zł ….. % ……………..zł

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

450
…………………….. zł ….. % .……………….zł

3. Pojazdy 
o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 t

170
…………………….. zł ….. % …………………zł

4. Części samochodowe – stawka 
za 1 m2 zajmowanej powierzchni 
w pomieszczeniu zamkniętym

10
…………………….. zł ….. % ….........…......…zł

             Całkowita wartość oferty brutto [suma pozycji 1÷4] ………….....…… zł

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

                                                                       w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 6.10 do siwz 
....................................................

pieczęć wykonawcy

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ – dot. części 10

KPP Wałcz i inne jednostki Policji za pośrednictwem KPP w Wałczu

Lp.
Rodzaj przechowywanego

mienia

Szacunkowa
ilość

zamawianych
usług na lata
2015-2016

 (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

Podatek
VAT w

%

Wartość brutto 
[kolumna Ax B]

w zł

A B C A x B
1. Rowery, motocykle, pojazdy 

trójkołowe lub czterokołowe 
pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej 
550 kg

10
…………………….. zł ….. % ……………..zł

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

500
…………………….. 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 [suma pozycji 1÷4] ………….....…… zł

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

                                                                       w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 6.11 do siwz 
....................................................

pieczęć wykonawcy

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ – dot. części 11

KMP Świnoujście i inne jednostki Policji za pośrednictwem KMP w Świnoujściu

Lp.
Rodzaj przechowywanego

mienia

Szacunkowa
ilość

zamawianych
usług na lata
2015-2016

 (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

Podatek
VAT w

%

Wartość brutto 
[kolumna Ax B]

w zł

A B C A x B
1. Rowery, motocykle, pojazdy 

trójkołowe lub czterokołowe 
pojazdy o dopuszczalnej 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

10
…………………….. zł ….. % …………………zł

4. Części samochodowe – stawka 
za 1 m2 zajmowanej powierzchni 
w pomieszczeniu zamkniętym

10
…………………….. zł ….. % ….........…......…zł

             Całkowita wartość oferty brutto [suma pozycji 1÷4] ………….....…… zł

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

                                                                       w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 6.12 do siwz 
....................................................

pieczęć wykonawcy

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ – dot. części 12

KP Nowogard i inne jednostki Policji za pośrednictwem KP w Nowogardzie

Lp.
Rodzaj przechowywanego

mienia

Szacunkowa
ilość

zamawianych
usług na lata
2015-2016

 (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

Podatek
VAT w

%

Wartość brutto 
[kolumna Ax B]

w zł

A B C A x B
1. Rowery, motocykle, pojazdy 

trójkołowe lub czterokołowe 
pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej 
550 kg

200
…………………….. zł ….. % ……………..zł

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

250
…………………….. 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 [suma pozycji 1÷4] ………….....…… zł

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

                                                                       w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 


