
(pelna na:r.wa i adres Oferenta) 

lel.: fa\.'e-Jnail 

Z.łącznik Nr 1 

(miejscowość i dala) 

Powiat Grodziski 
ul. Kościuszki 30 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

WNIOSEK OFERTOWY 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w zakresie "Usuwania pojazdów 
przewożących materiały niebezpieczne z dróg powiatu grodziskiego w przypadkach 
określonych w art. BOa ust. 1- 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenia 
calodobowego parkingu strzeżonego dla tych usuniętych pojazdów", niniej szym zgłaszam 
gotowość realizacji tego zadania na warunkach określonych przez Zamawiającego. 

Oświadczam, że: 

I) prowadzę zarejestrowaną działaln ość w zakresie holowania pojazdów 
i świadczenia usług parkingowych; 

2) posiadam aktualną l icencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub 
zezwolen ie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy; 

3) posiadam pojazdy przystosowane do usuwania lub przemieszczania z drogi pojazdów 
przewożących materiały niebezpieczne; 

4) pos iadam parking strzeżony do parkowania pojazdów przewożących materiały 
niebezpieczne, położony w 

(adres) 

stanowiący ............... ....... ........ ........ ............................ ... .... ........ ... ..... .. .. .. ............... .. ... .. .. . 
(podać tytu ł do dysponowania nieruchomośc ią) 

5) deklarowany czas przybycia na miejsce zdarzenia wynosi 60 minut licząc od chwili 
otrzymania zgłoszenia**; 

6) parking spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 li stopada 
2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy 
przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r .. poz. 1293). 

7) nie byłem karany za przestępstwa popełnione w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, przestępstwa przekupstwa, przestępstwa przeciwko dokumentom albo inne 
przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

8) nie za legam z płaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub 
społeczne; 

9) nie jest prowadzone przeciwko mojej firmie postępowanie likwidacyjne lub upadłośc iowe; 

10) zatrudniam pracowników pos iadających wymagane uprawnienia do obsługi posiadanych 
pojazdów; 

II ) uważam s ię za związanego ofertą przez okres 30 dni ; 
12) w przypadku wyboru oferty zobowiązuję się do podpisania umowy; 
13) oświadczam, że zapoznałem s ię ze szczegółowymi warunkami zaproszenia do składania 

ofert i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § l kodeksu karnego, potwierdzam prawdziwość 

powyższych danych. 


