
Załącznik nr 1A do SIWZ 
NAZWA I ADRES  OFERENTA    
 
…………………………………………. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
…………………………………………. 
Nr telefonu: …………………………… 
Nr faksu:      …………………………… 
 

        O F E R T A  
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w dniu…………………..2015 r. 
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Szydłowcu oraz na stronie internetowej  
www.bip.szydlowiecpowiat.skcessnet.pl  
 
1.  Oferujemy wykonanie zadania: 
 
Zadanie Nr 1 
 
Usuwanie i przechowywanie rowerów, motorowerów, motocykli i innych pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t., z wyjątkiem pojazdów przewożących materiały 
niebezpieczne, zgodnie z art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
 
za łączną kwotę:  ...................................................... złotych brutto 
 
słownie:  .................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................... złotych brutto 
 
Zgodnie z wypełnionym kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr4 do formularza 
oferty. 
 
Proponowany czas dojazdu ……………………………………………… 
 
Wykonawca może zaproponować jeden z poniższych czasów dojazdu: 
- 60 minut i mniej 
- od 60  do 90 minut 
- ponad 90 minut  

 
2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunkach zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń. 
 
3.  Oświadczamy, że zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia. 
 
4.  Oświadczamy, że oferowane przez nas usługi spełniają wymagania określone przez 

zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   
 
5.  Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  
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6.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany  w 

specyfikacji istotnych warunkach zamówienia. 
7.  Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje 

zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe. 
8.  Oświadczam , że zamierzamy / nie zamierzamy * nie potrzebne skreślić powierzyć wykonanie      

części zamówienia podwykonawcom ( zgodnie  z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień       
publicznych ). 

 

Lp Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę 

  
 

  
 

  
 

 
9.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie   

 
10. Oferujemy 30 dniowy okres płatności za wystawioną fakturę. 
  
11. Jestem/śmy świadomy/mi, że zamawiający wymaga, aby wykonawca informował 

zamawiającego o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia i przedstawiał 
udokumentowaną informację o uregulowaniu wszystkich zobowiązań w stosunku do 
podwykonawców. 

 
12. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt  umowy       

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam       
zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie       
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

  
13. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 
(1).....................................................................  
 
(2)..................................................................... 
 
(3)..................................................................... 
 
(4)..................................................................... 
 
(5)..................................................................... 
 
(6)..................................................................... 
                                                                           Podpisano: 
                ............................................... 
                   (upełnomocniony przedstawiciel) 
 
                                           ........... ................................................................................................. 
                    (adres) 
                                                       .....................................................  dnia, ..................................... 
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Załącznik nr 1B do SIWZ 
NAZWA I ADRES  OFERENTA    
 
…………………………………………. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
…………………………………………. 
Nr telefonu: …………………………… 
Nr faksu:      …………………………… 
 

        O F E R T A  
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w dniu…………………..2015 r. 
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Szydłowcu oraz na stronie internetowej  
www.bip.szydlowiecpowiat.skcessnet.pl 
 
1. Oferujemy wykonanie zadania: 
 
Zadanie Nr 2 
 
Usuwanie i przechowywanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t., 
z wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne  zgodnie z art. 130 a ustawy 
Prawo o ruchu drogowym. 
 
za łączną kwotę:  ...................................................... złotych brutto 
 
słownie:  .................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................... złotych brutto 
Zgodnie  z wypełniony kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do formularza oferty 
 
Proponowany czas dojazdu ……………………………………………… 
 
Wykonawca może zaproponować jeden z poniższych czasów dojazdu: 
- 60 minut i mniej 
- od 60  do 90 minut 
- ponad 90 minut  
 
2. Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunkach zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń. 
 

3. Oświadczamy, że zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia. 
 

4. Oświadczamy, że oferowane przez nas usługi spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

 
5. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.   
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6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany   
w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia. 

 
7. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje 

zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe 
 

8. Oświadczam , że zamierzamy / nie zamierzamy * nie potrzebne skreślić powierzyć wykonanie     
      części zamówienia podwykonawcom ( zgodnie  z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień   
       publicznych ). 
 

Lp Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę 

  
 

  
 

  
 

 
13. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie   

 
14. Oferujemy 30 dniowy okres płatności za wystawioną fakturę. 
  
15. Jestem/śmy świadomy/mi, że zamawiający wymaga, aby wykonawca informował 

zamawiającego o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia i przedstawiał 
udokumentowaną informację o uregulowaniu wszystkich zobowiązań w stosunku do 
podwykonawców. 

 
16. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt  umowy       

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam       
zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie       
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

  
13. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 
(1).....................................................................  
 
(2)..................................................................... 
 
(3)..................................................................... 
 
(4)..................................................................... 
 
(5)..................................................................... 
 
(6)..................................................................... 
                                                                           Podpisano: 
                ............................................... 
                   (upełnomocniony przedstawiciel) 
 
                                           ........... ................................................................................................. 
                    (adres) 
                                                       .....................................................   
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Załącznik nr 1C do SIWZ 
NAZWA I ADRES  OFERENTA    
 
…………………………………………. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
…………………………………………. 
Nr telefonu: …………………………… 
Nr faksu:      …………………………… 
 

        O F E R T A  
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w dniu…………………..2015 r. 
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Szydłowcu oraz na stronie internetowej  
www.bip.szydlowiecpowiat.skcessnet.pl 
 
9. Oferujemy wykonanie zadania: 
 
Zadanie Nr 3 
Usuwanie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne zgodnie z art. 
130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
 
za łączną kwotę:  ...................................................... złotych brutto 
 
słownie:  .................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................... złotych brutto 
Zgodnie  z wypełniony kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do formularza oferty 
 
Proponowany czas dojazdu ……………………………………………… 
 
Wykonawca może zaproponować jeden z poniższych czasów dojazdu: 
- 60 minut i mniej 
- od 60  do 90 minut 
- ponad 90 minut  

 
10. Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunkach zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń. 
 

11. Oświadczamy, że zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia. 
 

12. Oświadczamy, że oferowane przez nas usługi spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

 
13. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.   
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14. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany   
w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia. 

 
15. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje 

zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe 
 

16. Oświadczam , że zamierzamy / nie zamierzamy * nie potrzebne skreślić powierzyć wykonanie     
      części zamówienia podwykonawcom ( zgodnie  z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień   
       publicznych ). 
 

Lp Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę 

  
 

  
 

  
 

 
17. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie   

 
18. Oferujemy 30 dniowy okres płatności za wystawioną fakturę. 
  
19. Jestem/śmy świadomy/mi, że zamawiający wymaga, aby wykonawca informował 

zamawiającego o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia i przedstawiał 
udokumentowaną informację o uregulowaniu wszystkich zobowiązań w stosunku do 
podwykonawców. 

 
20. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt  umowy       

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam       
zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie       
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

  
13. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 
(1).....................................................................  
 
(2)..................................................................... 
 
(3)..................................................................... 
 
(4)..................................................................... 
 
(5)..................................................................... 
 
(6)..................................................................... 
                                                                           Podpisano: 
                ............................................... 
                   (upełnomocniony przedstawiciel) 
 
                                           ........... ................................................................................................. 
                    (adres) 
                                                       .....................................................   


