
FORMULARZ OFERTOWY  

 

Dane OFERENTA:  

Imię i nazwisko / Nazwa: 

 

 

Adres i siedziba: 

 

 

Nr telefonu:  

PESEL (w przypadku 

oferenta osoby fizycznej): 

NIP (w przypadku 

pozostałych podmiotów): 

 

Cena oferowana: 

samochód osobowy 

FORD MONDEO nr rej. 

PO7W303 

(cena wywoławcza - 

44 600,00 złotych brutto) 

 

Cena oferowana: 

samochód osobowy 

FORD MONDEO nr rej. 

PO7W264 

(cena wywoławcza - 

46 100,00 złotych brutto) 

 

 

 

Sposób finansowania:  

 

 

Data ważności oferty: 

 

 

Załączniki:  

1) potwierdzenie wpłaty wadium; 

2) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku 

oferentów niebędących osobami fizycznymi); 

3) dokument potwierdzający uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych, w przypadku gdy oferentem jest 

spółka prawa handlowego; 

4) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu oraz warunkami postępowania przetargowego 

pisemnego, jego przebiegiem i trybem związanym z wydaniem przedmiotu postępowania; 

5) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i stanem prawnym sprzedawanego środka trwałego 

oraz dokonaniem jego wizji lokalnej; 

6) dane oferenta przystępującego do przetargu wraz z podaniem nr rachunku bankowego, na który należy 

zwrócić wadium, w przypadku gdy oferent nie wygra przetargu; 

7) klauzula informacyjna dla oferentów (RODO); 

 



OŚWIADCZENIE 
O ZAPOZNANIU SIĘ Z WARUNKAMI PRZETARGU 

 
______________________ 

(miejscowość, data) 

 
 
_____________________________________________________ 
(dane podmiotu przystępującego do postępowania przetargowego) 
 

_________________________________________ 
(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy) 

 
_____________________________________ 

(adres zamieszkania/ siedziba) 

 
_____________________________________ 

(PESEL/NIP) 

 
 

 
 
 
 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem przetargu oraz warunkami 
postępowania przetargowego pisemnego, jego przebiegiem i trybem związanym z wydaniem 
przedmiotu postępowania. 
 
 
 
 
 

_________________________ 
(czytelny podpis) 

  



OŚWIADCZENIE 
O ZAPOZNANIU SIĘ ZE STANEM TECHNICZNYM PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

PISEMNEGO ORAZ DOKONANIU JEGO WIZJI 
 

______________________ 
(miejscowość, data) 

 
 
_____________________________________________________ 
(dane podmiotu przystępującego do postępowania przetargowego) 
 

_________________________________________ 
(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy) 

 
_____________________________________ 

(adres zamieszkania/ siedziba) 

 
_____________________________________ 

(PESEL/NIP) 

 
 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się ze stanem technicznym i stanem prawnym przedmiotu 
postępowania przetargowego tj.: 
 
  

 samochód osobowy FORD; nr rej. PO7W303; Model pojazdu: Mondeo Kombi 14-19; Wersja: 
Mondeo 2.0 TDCi Silver X (Amb.); Rodzaj napędu: Diesel; pojemność silnika [ccm] 1997; 
skrzynia M 6-biegowa; rok produkcji 2016; kolor nadwozia/rodzaj powłoki niebieski/2-
warstwowa; przebieg: 146 213; badania techniczne ważne do 20-12-2021; stan techniczny: 
dobry; 
Cena wywoławcza: 44 600,00 złotych brutto (36 260,17 złotych netto);     
 

 samochód osobowy FORD; nr rej. PO7W264; Model pojazdu: Mondeo Kombi 14-19; Wersja: 
Mondeo 2.0 TDCi Silver X (Amb.); Rodzaj napędu: Diesel; pojemność silnika [ccm] 1997; 
skrzynia M 6-biegowa; rok produkcji 2016; kolor nadwozia/rodzaj powłoki niebieski/2-
warstwowa; przebieg: 152 446 km; badania techniczne ważne do 30-12-2021; stan 
techniczny: dobry; 
Cena wywoławcza: 46 100,00 złotych brutto (37 479,68 złotych netto); 

 
 

dokonałem/am jego wizji, udzielono mi wszystkich niezbędnych wyjaśnień i nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń. 
 
 
 
 

____________________________ 

(czytelny podpis) 

 
 

 
 
 



DANE PODMIOTU PRZYSTĘPUJĄCEGO DO PRZETARGU 
 
 

______________________ 
(miejscowość, data) 

 
 
_____________________________________________________ 
(dane podmiotu przystępującego do postępowania przetargowego) 
 

_________________________________________ 
(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy) 

 
_____________________________________ 

(adres zamieszkania/ siedziba) 

 
_____________________________________ 

(PESEL/NIP) 

 
 

 
 

W przypadku przegrania postępowania przetargowego, wnoszę o zwrot wpłaconego wadium 
na rachunek bankowy w banku  
 
 
_________________, nr konta ________________________________ 
 
 
 
 

____________________________ 

(czytelny podpis) 
 
 
 
 

 
 


