Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

OFERTA NA ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO
SAMOCHODU OSOBOWEGO POLONEZ CARO PLUS
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu składającego ofertę:
…………………………………………………………………………………………………..
.
Adres / siedziba: ……………………………
……………..........................................................
PESEL* / NIP, REGON, KRS .................................................................................................
Telefon kontaktowy …………………………………………....................................................
1. Przystępując do przetargu publicznego na sprzedaż
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………d
dalej jako: „przedmiot przetargu”
OFERUJĘ ŁĄCZNĄ CENĘ BRUTTO ……………………………………………… zł
(słownie: ..............................................................................................................)
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem postępowania prowadzonego w
trybie publicznego przetargu ofertowego na sprzedaż środków trwałych.
3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i
nie wnoszę, co do niego zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze wzorem umowy, nie wnoszę do niego
zastrzeżeń, w szczególności akceptuje zawarte w niej warunki zapłaty.
5. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na
warunkach określonych we wzorze umowy, a także do pokrycia wszelkich kosztów i
opłat związanych z nabyciem przedmiotu przetargu.
6. Na potwierdzenie udziału w przetargu i chęci nabycia przedmiotu przetargu
wniosłem/łam wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. ……………….….
PLN
(słownie: ………………………………………………………………………………. zł).
7. Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod
względem oferowanej ceny kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.
8. Uważam się związany/na niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.
9. Jestem świadom/ma, że gdyby z przyczyn leżących po mojej stronie nie doszło do
zawarcia umowy, wniesione przeze mnie wadium ulega przepadkowi.

10. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się dokonać zapłaty należności
przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni
od daty otrzymania faktury.
11. Oświadczam, że w terminie 3 dni od daty podpisania umowy sprzedaży złożę
wypowiedzenie warunków ubezpieczenia komunikacyjnego OC przedmiotu
przetargu*
*

Dotyczy osób fizycznych.



Dotyczy przedsiębiorców oraz innych podmiotów.

1
12. W przypadku braku wyboru mojej oferty proszę o zwrot wadium na konto o nr
……………………………………………………………………………………………
…
12. Oświadczam, że wszelkie dane zawarte w niniejszej ofercie odpowiadają
rzeczywistości i zostały złożone przeze mnie zgodnie z prawdą.
13. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych
osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r. poz. 922 tj. ze zm.) przez Dom Pomocy Społecznej w Owczarach, 32-088
Owczary, ul. Kasztanowa 20, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu
oraz realizacji umowy sprzedaży. Oferent ma prawo wglądu do swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania. Przekazanie danych jest dobrowolne, a zarazem
konieczne w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa powyżej.
…………………………………….. ..…………………………………………….
Miejscowość i data Podpis składającego oświadczenie
Załączniki do oferty:
1. Wydruk CEiDG – jeżeli dotyczy
2. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy
.
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