Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 25/2018

Ja niżej podpisany:

FORMULARZ OFERTOWY

legitymujący się dowodem osobistym nr ............................................................................................. .
dokładny adres: ........................................................................................................................................

tel .............................................................................................................................................................. .
adres poczty e-mail: .................................................................................................................................
nr rachunku bankowego: ........................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz: ............................................................................................................... .
( pełna nazwa i dokładny adres oferenta w przypadku gdy nabywca jest firma)

REGON: ......................................................................................................................................................
( wypełnić, gdy oferentem jest firma )

NIP: .............................................................................................................................................................
PESEL: ........................................................................................................................................................
( wypełnić tylko, gdy oferentem jest osoba fizyczna)

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nr sprawy
BF-1.2613.4.2018.WL na sprzedaż samochodu osobowego oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z warunkami postępowania prowadzonego w trybie przetargu publicznego
określonego w ogłoszeniu, przedmiotem sprzedaży oraz treścią wzoru umowy.
2. Akceptuję w całości wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz składam ofertę na
zakup samochodu osobowego marki Ford Mondeo, nr rejestracyjny RP 29097 za kwotę
brutto
..................................................................
zł(
słownie
złotych
brutto: ..............................................................................................................................)
3. Oświadczam, że znany jest mi stan techniczny nabywanego pojazdu i przyjmuję go bez
zastrzeżeń - nie będę składał roszczeń i pretensji związanych ze stanem technicznym
samochodu.
4. Oświadczam, że w przypadku, gdy zaoferuję najwyższą cenę, zobowiązuję się do zawarcia
umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego, a także do pokrycia
wszelkich kosztów i opłat związanych z nabyciem przedmiotu umowy sprzedaży, w tym
także koszty uiszczenia opłaty skarbowej oraz do zapłaty podatku od czynności
cywilnoprawnych.
5. Oświadczam, że w przypadku zakupu pojazdu, złożę na piśmie wypowiedzenie umowy
ubezpieczenia OC z dniem podpisania umowy ( załącznik nr 2).
6. Na potwierdzenie udziału w przetargu i chęci nabycia przedmiotu zamówienia wniosłem
wadium w wysokości: .............................................................. zł.
(słownie
złotych:
7.
8.
9.

............................................................................................................................................................ )

do oferty jest dowód wniesienia wadium.
aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod
względem ceny, kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.
Jestem świadomy, że gdyby z mojej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przeze
mnie wadium ulega przepadkowi.
Załącznikiem

Wyrażam zgodę,

........................................, dnia ......................... 2018 r.

pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela oferenta

( dotyczy firmy)
lub czytelny podpis ( dotyczy osoby fizycznej)

