Załącznik nr 2 do ogłoszenia CUI/2/2019
wzór

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Oferenta:.....................................................................................................
............................................................................................................................
Adres Oferenta: .....................................................................................................

.......................................................................................................
Adres do korespondencji .........................................................................................
nr telefonu i faksu ..................................................................................................
NIP ......................................................................................................................
Regon ..................................................................................................................
Nr rachunku bankowego (w celach rozliczeniowych) ..................................................
Osoba wskazana do kontaktów ze Sprzedającym (imię i nazwisko, nr telefonu i faksu,
e-mail) .................................................................................................................
Nawiązując do ogłoszonego przetargu pisemnego na „Zakup, używanego samochodu
osobowego marki VOLKSWAGEN PASSAT B 6, 2,0 TDI, LIMUZYNA,
COMFORTLINE”, dane identyfikacyjne:
-

nr rejestracyjny DW 393CU,
nr inwentarzowy środka trwałego: ZOJM/011/58
nr identyfikacyjny (VIN): WVWZZZ3CZ8P097939,
rok produkcji 2008,
pojemność silnika 1968,00 cm3
barwa nadwozia: srebrna,
liczba miejsc siedzących: 5,
przebieg: 310681 km,
data pierwszej rejestracji: 14.03.2008r.
data ważności badania technicznego: 19.02.2020r.
rodzaj nadwozia: sedan,
rodzaj paliwa: olej napędowy,
moc silnika: 103,00kW,
skrzynia biegów: manualna,
napęd: przedni,

w którym Sprzedającym jest:
Centrum Usług Informatycznych
składam niniejszą ofertę:
1. Oferuję cenę zakupu ww. pojazdu brutto:
.....................................................................................................................zł.
(słownie:.............................................................................................zł brutto).
2. Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki udziału w postępowaniu przetargowym
określonym w ogłoszeniu o przetargu.
3. Oświadczam, że akceptuję stan techniczny ww. pojazdu i nie zgłaszam do niego
zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że akceptuję projekt umowy.
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5. W przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się do zapłaty ceny samochodu
w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy
Gminy Wrocław wskazany na fakturze VAT.
6. Na potwierdzenie udziału w przetargu i chęci nabycia przedmiotu zamówienia
wniosłem wadium w wysokości 1.190,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto
dziewięćdziesiąt złotych 00/100) 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. Oświadczam, że wypowiem umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdu,
zawartej przez Sprzedającego w terminie 7 dni od daty przeniesienia własności na
Kupującego.
10. W przypadku barku wyboru mojej oferty proszę o zwrot wadium na konto: Banku
PKO BP S.A. 80 1020 5226 0000 6602 0461 65 14.

.......................................
Podpis osoby upoważnionej
do zaciągania zobowiązań *

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