Załącznik nr 1
WK.7135.7.2015

Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Regon …………………………………… NIP …………………………………………….
KRS (jeżeli posiada) ………………………….……………………………………………..
Formularz ofertowy
Nawiązując do zapytania ofertowego na usługę:
w zakresie usuwania i holowania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg
powiatu konińskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach
określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)
Termin realizacji zamówienia: od 1.08.2015 r. do 31.05.2017 r.
Oferuję wykonanie całości zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym i proponuję:
1) za usunięcie pojazdu cenę brutto ………………………………….
(Słownie ………………………………………………………………………………………)
2) Za rozpoczętą dobę przechowywania cenę brutto………………………………..
(Słownie ………………………………………………………………………………………)
1. Oświadczam, że w przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania
umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu
zamówienia.
3. Zobowiązuję się do realizacji każdej dyspozycji usunięcia pojazdu.
4. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowym.
5. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki postawione przez zamawiającego, opisane
w zapytaniu ofertowym.
6. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
7. Zobowiązuję się do dostarczenia umowy/polisy ubezpieczeniowej ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością
holowniczo-transportową i parkingową w przypadku jej wygaśnięcia w trakcie trwania umowy
z Zamawiającym.
8. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
przedmiotowego zamówienia.
9. Oświadczam, że cena przedstawiona w niniejszej ofercie obowiązywać będzie przez okres
ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.
10. Wrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie.
11. Akceptuję wszystkie zapisy zapytania ofertowego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
Dane firmy do kontaktów z Zamawiającym:
- telefon ………………………………..........…
- fax

………………………………..........…

- e-mail

………………………………..........…

……….……………………………………………….
Data i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Oferta zawiera ........... stron, ponumerowanych od ....... do ....... .

