Załącznik

Znak sprawy: ZP-261-14/21

nr 1

(do Zaproszenia do złożenia oferty
nr 1 do umowy)

/

pieczęć

firmowa Wykonawcy/
Sąd Okręgowy

w Siedlcach

ul. Sądowa2
08 -100 Siedlce

FORMULARZ OFERTOWY
DANE WYKONAWCY:
Nazwa i adres Wykonawcy:

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Regon: ..................... ...................... ......... .. ... NIP: ................................ „

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

Telefon/ dla celów kontaktowych związanych z postępawaniem/: .. .. .......... . ......... . ........................ .

e-mail: /dla celów kontaktowych związanych z postępawaniem/: ......................... . .... ............ .... ..... .
Powiat. ... .. .................... ... ........ ... ............... Województwo: ... .. ........ ......................... .
Składając

ofertę

w postępowaniu ZP-261-14/21, o wartości szacunkowej zamówienia
kwoty 130 OOO zł netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na:
„Usługi w zakresie parkowania, przechowywania i transportowania pojazdów, części
zamiennych do pojazdów oraz innych przedmiotów stanowiących dowód rzeczowy lub
depozyt sądowy w postępowaniach sądowych prowadzonych przez Sąd Okręgowy
w Siedlcach", oferujemy łączną szacunkową cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu
zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia oferty
i załącznikach w wysokości:
nieprzekraczającej

•

Łączna wartość

•

*Łączna wartość

(Słownie

szacunkowa netto: .......... ......... .. ................ zł
szacunkowa brutto: ..... .............................. zł

brutto: : ......... . ..................... ......... . „

....••... . ...••.•...•••••••••••••••••.. . .•..••.. ... .•... )

Formularz Ofertawy - „ Usługi w zakresie parkawania, przechawywania i transportawania pojazdów, części zamiennych do
pojazdów oraz innych przedmiotów stanowiqcych dawód rzeczowy lub depozyt sqdawy w postępowaniach sqdawych
prawadzonych przez Sqd Okręgowy w Siedlcach".
Strona 1

UWAGA: Na łączną wartość szacunkową brutto zamówienia składa się suma łącznej
szacunkowej wartości zamówienia za parkowanie i przechowywanie przedmiotu umowy
oraz łącznej szacunkowej wartości zamówienia za transportowanie przedmiotu umowy.
Podana przez nas cena szacunkowa brutto wynika z poniższej specyfikacji:

CENNIK USŁUG PARKOWANIA, PRZECHOWYWANIA
DOWODÓW RZECZOWYCH:
1) pojazdy do 3,5 t .
./ netto .. „ ........ „ ................ zł za dobę
./ brutto ........................... zł za dobę
2) karoserie samochodowe
./ netto .............................. zł za dobę
./ brutto „ „ ........ „ ........ „ „ .. zł za dobę
3) pojazdy powyżej 3,5 t .
./ netto „ ..... „„„„„ ....... „„ .. zł za dobę
./ brutto .. „„„ .... „„„„.„.„„.zł za dobę
4) pojazdy jednośladowe (rowery, motorowery, motocykle)
./ netto ............................... zł za dobę
./ brutto .. „ ....... „ „. „. „ „ „ .. „„zł za dobę
5)

części

zamienne oraz inne drobne przedmioty (przechowywane pod zadaszeniem)

./ netto .. „„ ........ „„„„„„„„.zł za dobę
./ brutto „ „ .. „ ...... „ „ „ „ .. „.„„zł za dobę
~ ŁĄCZNA SZACUNKOWA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ZA PARKOWANIE,

PRZECHOWYWANIE ZGODNIE Z CENNIKIEM:
„ .. zł

netto

............. „.zł

netto

1) 2 pojazdy do 3,5 t

- 2 lata (730 dni) .. „ „ ..... „ „ „ ..... „

2) 6 karoserii

- 2 lata (730 dni)„ ........ „

3) 2 pojazdy powyżej 3,5 t

- 2 lata (730 dni) . „

4) 2 jednoślady

- 2 lata (730 dni) ... „ „

5) 15 m2 powierzchni zadaszonej do
drobnych przedmiotów
•

Łączna

szacunkowa

wartość

... „

„. „ .. „ „ „ „ „„„.zł netto
....

„. „ „ .... „ „

.zł

netto

składowania

części
zamiennych oraz innych
- 2 lata (730 dni) .... „ „ „ ... „. „ „. „ „ „zł netto.

netto zamówienia za parkowanie, przechowywanie

przedmiotu umowy wynosi: ......... „ ................. zł (słownie netto: .. „ .......... „ . „ •••• „„)
•

*Łączna

szacunkowa wartość brutto zamówienia za parkowanie, przechowywanie

przedmiotu umowy wynosi: . „ „ .... „ „ „. „ .. „ „ „ „

zł (słownie

brutto:

„ „ .... „ „

„ ........ „.)

Formularz Ofertawy - „ Usługi w zakresie parkawania, przechawywania i transportawania pojazdaw, części zamiennych do
pojazdaw oraz innych przedmiotaw stanowiących dawód rzeczawy lub depozyt sądawy w postępawaniach sądawych
prawadzonych przez Sąd Okręgawy w Siedlcach".
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CENNIK USŁUG TRANSPORTOWANIA DOWODÓW RZECZOWYCH:
1) pojazdy do 3,5 t., pojazdy jednośladowe (rowery, motorowery, motocykle), częsc1
karoserii, części samochodowe, części zamienne oraz inne drobne przedmioty
transportowane na terenie miasta Siedlce lub w odległości nie większej niż 40 km od
granicy administracyjnej miasta Siedlce (ryczałt):
./ netto ........ .. ....... ............. zł za 1 depozyt (kurs)
./ brutto .................... .........zł za 1 depozyt (kurs)
2) pojazdy powyzeJ 3,5 t., transportowane na terenie miasta Siedlce lub
w odle głości nie większej niż 40 km od granicy administracyjnej miasta Siedlce (ryczałt):
./ netto ........................... zł za 1 depozyt (kurs)
./ brutto ... ....... ...............zł za 1 depozyt (kurs)
3) pojazdy do 3,5 t., pojazdy jednośladowe (rowery, motorowery, motocykle), części
karoserii, części samochodowe, części zamienne oraz inne drobne przedmioty
transportowane w p romieniu przekraczającvm 40 km od granicy administracyjnej miasta
Siedlce (stawka za 1 kilometr):
./ netto ........................... zł za 1 km.
./ brutto .......................... zł za 1 km.
4) pojazdy powyżej 3,5 t. transportowane w promieniu przekraczającym 40 km od granicy
administracyjn ej miasta Siedlce (stawka za 1 kilometr):
./ netto .................... ....... zł za 1 km.
./ brutto ........... .. ......... .... zł za 1 km.
~ŁĄCZNA

SZACUNKOWA
WARTOŚĆ
PRZEDMIOTU
TRANSPORTOWANIE ZGODNIE Z CENNIKIEM:

UMOWY

ZA

1) Szacowana ilość kursów (depozytów) pojazdów do 3,5 t., jednośladów (rowery,
motorowery, motocykle), części karoserii, części samochodowych, części zamiennych oraz
innych drobnych przedmiotów na terenie miasta Siedlce lub w odle głości nie większej niż
40 km od granicv administracyjnej miasta Siedlce w okresie trwania całej umowy:

-20 kursów (depozytów) - .....................

zł

netto, ..................... zł brutto

2) Szacowana ilość kursów (depozytów) pojazdów powyżej 3,5 t. na terenie miasta Siedlce
lub w odległości nie większej niż 40 km od granicy administracyjnej miasta Siedlce
w okresie trwania całej umowy:
- 10 kursów (depozytów)- ............ „

..... „ zł

netto tj .... „.„ .. „

„ •. „ „ zł

brutto

3) Szacowana ilość kilometrów transportowania pojazdów do 3,5 t., jednośladów (rowery,
motorowery, motocykle), części karoserii, części samochodowych, części zamiennych oraz
innych drobnych przedmiotów w promieniu przekraczającym 40 km od granicy
administracyjnej miasta Siedlce w okresie trwania całej umowy:
- 900 kilometrów - ... „. „. „ .•.• „ ....
4)

zł

netto, ..... „ ....•. „. „. „ .. zł brutto

Szacowana ilość kilometrów transportowania pojazdów powyzeJ 3,5 t.
w p romieniu przekraczającym 40 km od granicy administracyjnej miasta Siedlce
w okresie trwania całej umowy:

Formularz Ofertmvy - „ Usługi w zakresie parkowania, przechmvywania i transportowania pojazdów, części zamiennych dn
pojazdów oraz innych przedmiotów stanowiących dowód rzeczmvy lub depozyt sądmvy w postępowaniach sądowych
prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Siedlcach".
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-300 kilometrów- .„ „.„. „. „. „. „.
Łączna

•

•

szacunkowa

wartość

zł

netto tj.

„.„. „ ..•• „. „„. zł

brutto

netto zamówienia za transportowanie przedmiotu umowy

wynosi: ................... ..............

zł

*Łączna

brutto zamówienia za transportowanie przedmiotu

szacunkowa

wartość

umowy wynosi: ........... „

netto

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

zł

(słownie

netto: ..................................... „

brutto (słownie brutto: . „. „

.. „ ....... „ .... . . .. „

> Temin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
> Wykonawca oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności wykonuje

...)

.„.)

usługi

polegające

na transporcie pojazdów, innych dowodów rzeczowych, oraz ich
przechowywaniu na parkingu (parkingach) strzeżonych usytuowanych w:

a) dla pojazdów samochodowych: ...... „. „.„. „. „
b) dla innych dowodów rzeczowych nie

•. „ „ .... „ .... „. „. „.„. „.„.„ .. „ ...... „„.

będących

pojazdami samochodowymi:

i zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przy użyciu sprzętu, którego
stan techniczny gwarantuje wysoki poziom jakości wykonywanych usług.

Oświadczenia:

1. Oferujemy termin realizacji zamówienia określony w Zaproszeniu do zaproszenia do złożenia
oferty oraz we wzorze umowy.

2.

Oświadczamy, iż

ceny jednostkowe podane w niniejszym Formularzu Ofertowym
niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia.

są stałe,

3. Akceptujemy warunki płatności znajdujące się we wzorze umowy.
4.

Uważamy się

za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia jej złożenia.

5.

Oświadczamy, iż

6.

do Zaproszenia do zaproszenia do złożenia oferty wzór umowy
przez nas zaakceptowany, nie wnosimy do niego zastrzeżeń i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty, podpisać umowę na warunkach określonych w tym
wzorze.

posiadamy wszelkie wymagane prawem decyzje oraz zezwolenia
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, iż załączony

został

7. OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA
OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14
RODO.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki

informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
ROD01) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
1l

rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących

lub zachodzi

wyłączenie

stosowania

obowiązku

informacyjnego, stosownie do

Fonnularz Ofertowy - „ Usługi w zakresie parkowania, przechowywania i transportowania pojazdów, części zamiennych do
pojazdów oraz innych przedmiotów stanowiących dowód rzeczuwy lub depozyt sądowy w postępowaniach sądowych
prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Siedlcach".
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art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie
np. przez jego wykreślenie)

składa (należy usunąć

treść oświadczenia

„ ............. . ........... . .......

/Miejscowość/

dnia .................. 2021 r.
/podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy/

Formularz Ofertowy - „ Usługi w zakresie parkawania, przechowywania i transportowania pojazdów, części zamiennych do
pojazdów oraz innych przedmiotów stanawiqcych dawód rzeczowy lub depozyt sqdawy w postępowaniach sqdawych
prawadzonych przez Sąd Okręgowy w Siedlcach".
Strona 5

