Załącznik nr 1
do ogłoszenia o przetargu
ZP 26.3.1.2019
z dnia 27 sierpnia 2019r.

FORMULARZ OFERTOWY
1.

NAZWA OFERENTA: ………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..………………………

2.

ADRES OFERENTA: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

3.

ADRES DO KORESPONDENCJI: ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

NR TELEFONU ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.

NR PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….

6.

NIP (DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ) …………………………………………………………………………………………………….………………………………..

7.

REGON (DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ) ………………………………………………………………………………………………….……………………………..

8.

NR RACHUNKU BANKOWEGO (W CELU ROZLICZENIOWYM) ………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

9.

OSOBA WSKAZANA DO KONTAKTÓW ZE SPRZEDAJĄCYM (IMIĘ I NAZWISKO. NR TELEFONU)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

Nawiązując do ogłoszonego „pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż używanego samochodu
służbowego marki Renault Kangoo 1,9D”, dane identyfikacyjne i parametry techniczne:
- marka, typ, model, nr rej.

- Renault Kangoo 1,9 D , nr rej. WO 06400

- rodzaj
- nr identyfikacyjny
- rok produkcji, I rejestracja
- kolor

- samochód ciężarowy do 3,5 t
- VF1KC0JBF25779183
- 2001 r., 10.04.2002 r.
- granatowy

- pojemność i moc silnika
- rodzaj paliwa

- 1870 cm3 , 47 kW
- olej napędowy

- dopuszczalny ciężar całkowity
- masa własna

- 1880 kg
- 1140 kg

- ważność badań technicznych

- 17.08.2019 r.

- przebieg – wskazanie licznika

- 299 146 km

- wyposażenie: gaśnica, trójkąt ostrzegawczy
w którym Sprzedającym jest: MIEJSKI ZARZĄD OBIEKTÓW SPORTOWOTURYSTYCZNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

S k ł a d a m n i n i e j s z ą o f e r t ę:
1. Oferuję cenę zakupu ww. pojazdu brutto: ………………………………………………………….………………….
(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………zł brutto),
2. Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki udziału w postępowaniu przetargowym
określonym w ogłoszeniu o przetargu.
3. Oświadczam, że akceptuję stan techniczny pojazdu i nie zgłaszam do niego zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że akceptuję projekt umowy.
5. W przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się do zapłaty ceny samochodu w terminie 7
dni od daty wystawienia faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy MZOS-TiIT wskazany
na fakturze VAT.
6. Na potwierdzenie udziału w przetargu i chęci nabycia przedmiotu zamówienia wniosłem
wadium w wysokości ………………………………………………………………………………..…………………………...
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..……………………................................ zł).
W załączeniu dołączam dowód wniesienia wadium.
7. Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najlepszej kwota wadium
zaliczona została na poczet oferowanej ceny – zapłaty za samochód.
8. Jestem świadomy, że gdyby z mojej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przeze
mnie wadium ulega przepadkowi.
9. W przypadku braku wyboru mojej oferty proszę o zwrot wadium na konto:
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………….
/podpis osoby upoważnionej
do zaciągania zobowiązań
……………………………………………...
miejscowość, data

*)

*/

w przypadku osób uprawnionych należy dołączyć pełnomocnictwo lub wypis
z odpowiedniego rejestru.

