
Świdnik, dnia 9.06.2014 r 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

na świadczenie usług w zakresie przemieszczania(holowania/przewożenia) pojazdów oraz 
części i podzespołów. 

 
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 

21-040 Świdnik 

NIP: 712 323 52 53 

Tel. 081-4648701; 4648702; fax 081-4648834 

E-mail: j.kowalski@lublin-wschod.sr.gov.pl  

 
II. Nazwa przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie 

kompleksowych usług związanych z przemieszczaniem pojazdów oraz części/podzespołów w 
tym także wszystkich czynności związanych z załadunkiem i rozładunkiem. 

W ramach świadczonych usług Wykonawca: 
a) wykonuje usługę wyspecjalizowanym sprzętem: 

- do przemieszczania pojazdów, 
- do przemieszczania części/podzespołów; 

b) przemieszcza pojazd/y w terminie do 12 godzin od przyjęcia takiego zlecenia; 
c) przemieszcza części/podzespoły w terminie do 12 godzin od przyjęcia takiego zlecenia; 
d) w przypadku zmiany lokalizacji parkingu, na którym Zamawiający przechowuje (parkuje) 

pojazdy (części/podzespoły) Wykonawca przemieści pojazdy/części/podzespoły na nowy 
parking w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 

e) przemieszcza pojazdy w sposób nie mający wpływu na zmianę stanu ich licznika 
przebiegu; 

f) przemieszcza pojazdy i/lub części/podzespoły w sposób nie naruszający w jakikolwiek 
sposób ich wyglądu i stanu technicznego;  

g) zapewnia numer kontaktowy pozwalający na możliwość przyjęcia i wykonania zlecenia w  
dni robocze co najmniej w godzinach od 7 do 19; 

h) wystawia odrębną fakturę dla każdego przemieszczanego pojazdu, w przypadku 
części/podzespołów odrębnie dla każdej sprawy sądowej. Na fakturze powinna znajdować 
się także sygnatura sprawy; 

i) przez cały okres wykonywania usługi posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

j) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w szczególności posiada licencję na 
wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. 

Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie jest w stanie określić faktycznych 
ilości przemieszczeń.  

Wartość zamówienia będzie stanowić iloczyn faktycznie wykonanych usług i zaoferowanej ceny 
jednostkowej dla poszczególnych zakresów (rodzajów usług). 

 
III. Wymagania związane z wykonaniem: 

 
Zamawiający wymaga dostarczenia kopii wymaganych dokumentów i polis przed 
podpisaniem umowy. 
Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej na okres 12 miesięcy. 

 
 
 



IV. Ofertę należy: 

a) złożyć w formie pisemnej w terminie do 23.06.2014r do godziny 12.00 (osobiście pok.108 

faksem 81 4648834 lub e-mailem na adres jkowalski@lublin-wschod.sr.gov.pl)  według 

schematu zawartego w Formularzu Oferty, 

 b) Osoba do kontaktów:  Jacek Kowalski – tel. 081 46 48 701. 
 
V. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE. 
 
 
 

VI. Nazwa i adres WYKONAWCY  

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

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

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

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

NIP .................................................. 

                                                                                                            
 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

L

p. 

Rodzaj pojazdu zł. netto/km zł. brutto/km 

miasto trasa miasto trasa 

6-22 ⃰ 22-6 ⃰  6-22 ⃰⃰  ⃰ 22-6 ⃰  ⃰ 6-22 ⃰ 22-6 ⃰ 6-22 ⃰  ⃰ 22-6 ⃰  ⃰ 

1. Przemieszczenie pojazdu o 

dmc nieprzekraczającej 3,5 t 

-dostawcze 

        

2 Przemieszczanie pojazdów 

osobowych  

        

3. Przemieszczanie pojazdu o 

DMC powyżej 3,5 t   

        

4.  Przemieszczanie pojazdu 

jednośladowego  

        

5. Przewiezienie 

części/podzespołów 

        

 

W cenach usług powinny być zawarte koszty załadunku i rozładunku. 

⃰  miasto – obejmuje usługę w granicach administracyjnych miasta Lublin 



⃰⃰ ⃰ ⃰  trasa – obejmuje usługę poza granicami administracyjnymi miasta Lublin 

2. Deklaruję ponadto: ……………………………………………………………………….. 

a) termin wykonania zamówienia: ....................................... , 

b) okres gwarancji: .......................................,  

c) warunki płatności- przelew:............................... dni, 

d) ..................................................................., 

3. Oświadczam, że: 

• zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.   

• w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy, w miejscu i 

terminie określonym przez Zamawiającego.  

4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1. ................................................................... 

2. ................................................................... 

3. ................................................................... 

4. ................................................................... 

 

 

................................dn. ............................                                  

 

 

 

 ............................................. 
       pieczątka i podpis osoby uprawnionej (Wykonawcy) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


