
Załącznik nr 1  

 

 

Pieczęć nagłówkowa oferenta 

   

Formularz ofertowy 

 

My niżej podpisani (osoby reprezentujące firmę) ............................................................................. ........................ 

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

działając w imieniu i na  rzecz (nazwa i siedziba firmy)............................................................................................ 

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

W odpowiedzi na zaproszenie dotyczące złożenia oferty na zadanie: ,,Usuwanie statku lub innego obiektu 

pływającego w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych na 2021r.”, zobowiązujemy się do realizacji 

zamówienia na poniższych warunkach: 

 

Wysokość opłat w złotych (brutto) za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego: 

 

Lp

. 

Określenie  statku lub 

innego obiektu 

pływającego 

Wysokość opłat w złotych brutto za usunięcie statku lub innego obiektu 

pływającego. 

 

Maksymalne kwoty za 

 1 zdarzenie 

Proponowana cena brutto usługi 

za  

 1 zdarzenie  

1. Rower  lub skuter wodny 62 zł  

2. Usunięcie poduszkowca 116 zł  

3. Usunięcie statku o długości 

kadłuba do 10 m 
141 zł  

4. Usunięcie statku o długości 

kadłuba do 20 m 
173 zł  

5 Usunięcie statku o długości 

kadłuba powyżej  20 m 229 zł 
 

 

 

 



 

Wysokość opłat w złotych (brutto) za dobę przechowywania: 

 

Lp.  

 

Określenie pojazdu w 

zależności od rodzaju 

oraz dmc. 

Wysokość opłat w złotych (brutto) za dobę parkowania. 

 

Maksymalne kwoty za 

 1 dobę 

Proponowana cena brutto usługi za  

1 dobę przechowywania w zł. 

1. Rower  lub skuter wodny 22 zł  

2. Usunięcie poduszkowca 39 zł  

3. Usunięcie statku o 

długości kadłuba do 10 m 
62 zł 

 

4. Usunięcie statku o 

długości kadłuba do 20 m 
116 zł 

 

5 Usunięcie statku o 

długości kadłuba powyżej  

20 m 

173 zł 
 

 

Oświadczam (y), że: 

▪ w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy – 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 

▪ dysponuję odpowiednią liczbą i rodzajem sprzętu do usuwania statków lub innych obiektów 

pływających oraz wprowadzania ich do miejsca przechowywania, 

▪ dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie patenty, 

▪ zobowiązujemy się do wykonania każdej dyspozycji usunięcia statku lub innego obiektu 

pływającego z obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego poprzez wprowadzenie do strzeżonej 

przystani lub umieszczenia na strzeżonym parkingu, 

▪ znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

▪ W celu świadczenia usług przechowywania statku lub innego obiektu pływającego zapewniamy 

następujący parking z niżej opisanym wyposażeniem:  

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

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

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

▪ Adres parkingu: 

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

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

 

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

( miejscowość, data )         (podpis osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w  imieniu oferenta ) 


