
FORMULARZ OFERTOWY 

Data i miejsce sporządzenia oferty*/**:   ………………………………………………….. 

Imię i nazwisko*/nazwa** Oferenta:  ………………………………………………….. 

      ………………………………………………….. 

Pełnomocnik/osoba reprezentująca**:  .............................................................................. 

Adres*/siedziba**:    ………………………………………………….. 

      ………………………………………………….. 

Dowód osobisty (seria, numer)*:  ………………………………………………….. 

NIP**:      ………………………………………………….. 

REGON**:     .............................................................................. 

KRS**:      .............................................................................. 

Adres e-mail:     ………………………………………………….. 

Telefon*/**:     ………………………………………………….. 

Numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium*/**: 

……………………………………………………………………………………………………… 

* Uzupełnienie pola jest wymagane w przypadku osób fizycznych (brak wypełnienia będzie powodem 

odrzucenia oferty). 
** Uzupełnienie pola jest wymagane w przypadku podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą (brak wypełnienia będzie powodem odrzucenia oferty). 

 

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg ofertowy na sprzedaż n/w używanych pojazdów: 

1. Samochód osobowy marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER T-4 nr inw. 7-1-1869 

2. Samochód ciężarowy marki STAR 742 nr inw. 7-1-1459 

3. Samochód ciężarowy marki STAR 1142 nr inw. 1918 

4. Ciągnik rolniczy URSUS C-360 nr inw. 1005 

składam ofertę zakupu niżej określonego pojazdu opisanego w „Ogłoszeniu o przetargu” w cenie 

jednostkowej brutto zadeklarowanej poniżej: 

 

L.p. Dane identyfikujące pojazdu Deklarowana cena zakupu 

brutto*** 

1. Proszę wstawić dane identyfikujące pojazd (markę i nr 

inw.) 

 

*** Zadeklarowana przez Oferenta cena zakupu (brutto) winna uwzględniać poprawnie naliczony podatek VAT 

(przy zastosowaniu stawki 23%). 

(proszę o parafowanie bieżącej strony oraz podpis uprawnionej osoby/osób pod oświadczeniem zawartym na 

następnej stronie)**** 

          ………………………... 



OŚWIADCZENIE 

Działając w imieniu własnym lub podmiotu gospodarczego, który reprezentuję oświadczam, że: 

 

- zapoznałem/ zapoznałam się z treścią ogłoszenia, warunkami przetargu oraz planowanym sposobem 

realizacji sprzedaży środka trwałego i przyjmuję je bez zastrzeżeń, 

- sporządzając ofertę zakupu przedmiotowego środka trwałego zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi 

dostępnymi informacjami oraz uwzględniłem/uwzględniłam wszelkie istotne dane nt. jego stanu 

technicznego, 

- zapoznałem/zapoznałam się ze stanem technicznym oraz stopniem wyeksploatowania pojazdu będącego 

przedmiotem przetargu bądź w przypadku rezygnacji ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z 

rezygnacji z oględzin, 

- wyrażam zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne na zasadach art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, 

- nabywam przedmiotowy pojazd w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje i w jakim 

będzie sprzedawany w ramach realizacji transakcji kupna – sprzedaży, 

- przed odbiorem nabywanego pojazdu – w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, zobowiązuję 

się do dokonania zapłaty należności za nabywany pojazd będący przedmiotem sprzedaży (tj. 

zadeklarowanej ceny zakupu (brutto) przy zastosowaniu 23% stawki podatku VAT – pomniejszonej o 

wysokość wpłaconego wadium, 

- niezwłocznie – w terminie 5 dni roboczych po dokonaniu wpłaty pełnej ceny zakupu na konto WZInż. 

S.A. – zobowiązuję się do odbioru przedmiotu sprzedaży, 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu ofertowym dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procedury przetargowej – zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 

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 (RODO). 

 

 

          ………………………………. 

           czytelny podpis**** 

 

 
**** podpis osoby fizycznej, w tym prowadzącej działalność gospodarczą, bądź osoby/osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu gospodarczego. 


