
Załącznik nr 8 do SIWZ 
Zadanie nr 8 

KPP Ostrów Mazowiecka – ul. Płk. K. Piłata 12, 07-300 Ostrów Mazowiecka 
 
……………..………………. 
( pieczęć Wykonawcy )     

FORMULARZ  OFERTOWY 
nr sprawy 11/18 

 
Wykonawca: Zarejestrowana Nazwa: 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
Zarejestrowany Adres: 
.................................................................................................................................................................... 
 
Tel. (…..) …………………………..…………. , Faks. (…..) …………….……………………………. 
 
Adres e-mail: ............................................................................................................................………… 
 
 
 
I. Kryterium: 
Cena brutto w złotych ............................................................................................................................ 
 
która stanowi wynagrodzenie za wykonanie zamówienia i wynika z poniższej tabeli: 

Rodzaj usługi 
Szacunkowa ilość dób 

parkowania / 
przechowywania 

Cena za 1 dobę 
parkowania / 

przechowywania 
brutto 

Łącznie 
(kol. 2 x kol. 3) 

1 2 3 4 

Parkowanie/przechowywanie rowerów, motocykli, 
pojazdów trójkołowych lub czterokołowych, pojazdów 
samochodowych o masie nieprzekraczającej 550 kg 

5   

Parkowanie/przechowywanie  pojazdów samochodowych 
o DMC do 3,5T 

60   

Parkowanie/przechowywanie pojazdów samochodowych 
o DMC przekraczającej 3,5T, a nieprzekraczającej 16T, 
przyczep oraz naczep 

6   

Parkowanie/przechowywanie pojazdów samochodowych 
o DMC przekraczającej 16T 

8   

RAZEM (kol. 4) 

 
 
II. Kryterium: 

Ilość oferowanych miejsc parkingowych  

dla pojazdów samochodowych o DMC do 3,5T ................................................................ (wpisać liczbę) 



III. Kryterium: 

Oświadczam, iż dysponuję parkingiem zlokalizowanym w ............................................................................... 

 ………………………………………………………………………………..............…………………………… 
(należy podać dokładny adres) 

 

Odległość parkingu (najkrótsza z proponowanych tras obliczona za pomocą strony internetowej 
www.mapasamochodowa.com.pl),  mierzona: 

− od siedziby Zamawiającego  do miejsca, gdzie będzie świadczona usługa (w granicach 
administracyjnych gminy)  wynosi : .................................................... km 
 

− od miejsca gdzie będzie świadczona usługa (w granicach administracyjnych gminy)  do siedziby 
Zamawiającego wynosi : ....................................................................... km 

 
Zamawiający zsumuje obydwie odległości, a następnie podzieli przez dwa i tę liczbę kilometrów przyjmie  
do wyliczenia i przyznania punktów.  
Do oferty załączam wydruki ze strony internetowej www.mapapolskisamochodowa.com.pl 
obrazujące wyliczenie najkrótszej trasy: 
- od siedziby jednostki do miejsca świadczenia usług 
- od miejsca świadczenia usług do siedziby jednostki. 
 
W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do oferty wskazanych powyżej wydruków mapy  Zamawiający 
dokona samodzielnie weryfikacji odległości na stronie internetowej www.mapapolskisamochodowa.com.pl  na 
podstawie podanego w Formularzu ofertowym dokładnego adresu lokalizacji parkingu. 
W przypadku nie wpisania w ofercie adresu parkingu oferta wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z 
treścią SIWZ. 
 
IV. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:   
(wypełnić jeśli dotyczy) 

 
Część zamówienia powierzona podwykonawcy Firma podwykonawcy 

o ile jest znana na etapie składania ofert 
  

  

 
V.  

a) Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia i treścią projektu umowy i przyjmuje je bez 
        zastrzeżeń. 

 
b) Oświadczam, że na wezwanie Zamawiającego przedstawię wykaz osób Wykonawcy lub/i podwykonawcy 
       lub/i dalszego podwykonawcy, którzy będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w wyznaczonym 
       przez Zamawiającego terminie. Dowód spełnienia tego obowiązku w postaci pisemnego oświadczenia  
       w tym zakresie zawierać będzie: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia  
       oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie  
       umowy  o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis 
      osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.   

 
c) Oświadczenie Wykonawcy z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp –  

Oświadczam (-y), że wybór mojej/naszej oferty: prowadzi / nie prowadzi (niepotrzebne skreślić)  
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od 
towarów i usług – W przypadku niezaznaczenia żadnej odpowiedzi, oświadczam iż wybór naszej oferty nie 
będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług.  
 



d) Oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. z 
2016r. poz. 1829  iż: 
 
 jestem małym lub średnim przedsiębiorcą 
 nie jestem małym lub średnim przedsiębiorcą 
 
Pouczenie  
1)  średnie przedsiębiorstwo – średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:  

− zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz  
− jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza  

43 milionów euro;  
2)  małe przedsiębiorstwo – małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:  

− zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz  
− jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza  

10 milionów euro; 
 

VI.  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

Uwaga! dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 11/18 oświadczam, że: 

− jestem wykonawcą wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego 

− zakres rzeczowy jaki będzie realizował każdy z wykonawców wspólnie ubiegających  

się o udzielenie przedmiotu zamówienia: 

 

Wykonawca (podać nazwę i zakres rzeczowy) .................................................................................. 

........................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

Wykonawca (podać nazwę i zakres rzeczowy) .................................................................................. 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

Wykonawca (podać nazwę i zakres rzeczowy) .................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

 
VII.  Numer rachunku bankowego na który należy dokonać zwrotu wadium: 

 
………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 
 
…………………………. , dn. ………………………..……………… 
          /miejscowość/                /dzień, miesiąc, rok                                                      
 
 

                  .................................................................. 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy) 


