Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - wzór formularza oferty
Oferta na zakup samochodu używanego
Dane oferenta
Imię i nazwisko lub nazwa/firma:……………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania lub siedziba (kod, miejscowość, ulica):………………………………………………………...
PESEL .................................................................... NIP.................................................................
Telefon ..................................................... E-mail .........................................................................
w odpowiedzi na Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodów używanych prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie składam/y niniejszą ofertę i oferuję/my zakup samochodu/ów
marki……………………. tj. Część……………, będącego przedmiotem sprzedaży w przedmiotowym przetargu za cenę:
………………………….złotych (słownie:…………………………………………………………………………………….)
Oświadczam, że wniesione wadium należy zwrócić na rachunek prowadzony przez ..................................................................
nr ................................................................................
Oświadczam/y, że odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem internetowym (jeżeli dotyczy):
.............................................................................................................................
Oświadczenia Oferenta:
1. Oświadczam/y, że zapoznałem się/zapoznaliśmy się z warunkami przetargu publicznego pisemnego nieograniczonego na
sprzedaż samochodów używanych i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2. Oświadczam/y, że (należy zaznaczyć właściwe lub skreślić co nie dotyczy):
□ zapoznałem się/ zapoznaliśmy się ze stanem faktycznym i prawnym samochodu/ów będącego/ych przedmiotem przetargu w
Części/ach:……………….. i nie wnoszę/ nie wnosimy do niego/nich uwag, ani też nie będę wnosił/ nie będziemy wnosić do
niego/nich zastrzeżeń w sytuacji wygrania przetargu.
□ ponoszę/ponosimy odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem faktycznym i prawnym
samochodu/ów będącego/ych przedmiotem przetargu w Części/ach:……………….. i nie wnoszę/ nie wnosimy do niego/nich
uwag, ani też nie będę wnosił/ nie będziemy wnosić do niego/nich zastrzeżeń w sytuacji wygrania przetargu.
3. W przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się/ zobowiązujemy się do zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Sprzedającego.
4. W przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się/zobowiązujemy się do zapłacenia oferowanej ceny nabycia pojazdu/ów
zgodnie z warunkami opisanymi w Ogłoszeniu - przelewem na wskazany rachunek Sprzedającego, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy sprzedaży.
5. Oświadczam/y, że przyjmuję/my do wiadomości, iż wniesione wadium, w przypadku niezapłacenia ceny nabycia pojazdu
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub uchylenia się od zawarcia umowy, przepadnie na rzecz Sprzedającego.
6. Oświadczam/y, że pozostaję/my związany/ni ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie dla potrzeb
niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania przetargowego oraz zapoznałem się z zasadami
przetwarzania danych osobowych określonymi w Ogłoszeniu o przetargu publicznym.

(miejsce)………………….., dnia ………………2022 r.

………………………………………
podpis Oferent lub osoby upoważnionej
do reprezentowania Oferenta

