
                                                                                                                                                    Załącznik nr 2 
                                                                                                                       do Zaproszenia do złożenia oferty

....................................................
(miejscowość, data)

..................................................................................
                  (nazwa Wykonawcy, adres)

(nr tel............................ nr fax...................................,

e-mail: …....................................................................)

OFERTA 

Odpowiadając na opublikowane na BIP-e zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: 

   "świadczenie usługi usuwania pojazdów z ulic miasta Łomża zgodnie z art. 130a ust. 1-2
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z

późn. zm.) oraz przechowywania na parkingu strzeżonym"

1. Oferuję(my) wykonanie usługi usuwania pojazdów w okresie 12 m-cy, zgodnie z wymo-
gami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia za cenę brutto (z VAT) ............…..........zł,
słownie ...........................................……………………………............................................ zł

W cenie brutto występuje podatek VAT 23% (jeżeli inny to podać wysokość) ................... zł

Słownie................................................................................................................................ zł

Cena oferty usługi usuwania pojazdów w okresie 12 m-cy obejmuje:

L.p. Rodzaj pojazdu J.m.

Cena jed-
nostkowa
netto (a)

Cena jed-
nostkowa

brutto (wa)

Ilość Wartość
netto (A)

4 x 6

1 2 3 4 5 6 7

1 motorower lub rower szt. 2

2 motocykl szt. 2

3 pojazd o DMC do 3,5t szt. 64

4 pojazd o DMC powyżej 3,5t do 
7,5t

szt. 0



5 pojazd o DMC powyżej 7,5t do 16t szt. 0

6 pojazd o DMC powyżej 16t szt. 5

7

pojazd przewożący materiały nie-
bezpieczne usuwany w zakresie 
nieuregulowanym ustawą o prze-
wozie towarów niebezpiecznych

szt. 0

Razem cena netto (N1)

Cena brutto (z VAT) (W1 = N1 + [N1 x V)]

Wykonanie usługi przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym w okresie 12 m-cy, 
zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia za cenę brutto (z 
VAT) ....................... zł, 
Słownie .................................................................................................. zł

W cenie brutto występuje podatek VAT 23% (jeżeli inny to podać wysokość) ................... zł

Słownie................................................................................................................................ zł

Cena oferty usługi przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym w okresie 12 m-cy 
obejmuje:

L.p. Rodzaj pojazdu J.m.

Cena jed-
nostkowa
netto (b)

Cena jed-
nostkowa

brutto (wb) Ilość dób

Wartość
netto (B)

4 x 6

1 2 3 4 5 6 7

1 motorower lub rower doba 5

2 motocykl doba 25

3 pojazd o DMC do 3,5t doba 157

4 pojazd o DMC powyżej 3,5t do 
7,5t

doba 0

5 pojazd o DMC powyżej 7,5t do 
16t

doba 0

6 pojazd o DMC powyżej 16t doba 7



7

pojazd przewożący materiały nie-
bezpieczne usuwany w zakresie 
nieuregulowanym ustawą o prze-
wozie towarów niebezpiecznych

doba 0

Razem cena netto (N2)

Cena brutto (z VAT) (W2 = N2 + (N2 x V))

Razem wartość netto za całość zamówienia (N1+N2) x 2,00 ....................................... zł

Ogółem wartość całego zamówienia brutto (W1+W2) x 2,00 ........................................zł

Słownie.................................................................................................................................zł

W cenie brutto występuje podatek VAT 23% (jeżeli inny to podać wysokość) ....................zł

Słownie............................................................................................................................... .zł

2.  Termin realizacji 01.04.2020 r. – 31.03.2022 r. 

3.  Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty wraz z

     załącznikami.

4.  Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie.**)

…………………………………….  
      (data i podpis Wykonawcy)

Załączniki:
1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub licencja na
    wykonywanie transportu drogowego rzeczy (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
1. Załącznik nr 1 – wykaz usług.
2. Załącznik nr 2 – wykaz sprzętu i wyposażenia.

*)   niepotrzebne skreślić
**)  pozostawić w zależności od potrzeb


