Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr

Załącznik nr 2 do oferty sprzedaży
Pieczęć/dane Oferenta

OFERTA
na zakup samochodu ciężarowego marki MAN,
numer rejestracyjny WP 55056
Imię i Nazwisko/Nazwa Oferenta: ………………………………………………………………….………………………………………
Adres zamieszkania/siedziby: ……………………..…………………………………………….…………………………………………
Numer PESEL1……………………………………………………………….………………………………………………….........….
NIP: ……………..………………………………………………….…………………………………………….………………………….
Numer REGON2 ………….………………………………………….…………………………………………….………………………
Nr telefonu/faksu: …………………………………………………………………………………................................................…….
Adres email do kontaktu: …………………………………………………………..........................................................................…
Ja, niżej podpisany/a w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze ofert, którego przedmiotem jest sprzedaż samochodu
ciężarowego MAN, przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku, ul. Otolińska 25, 09-400 Płock, o parametrach
określonych w ogłoszeniu, składam ofertę na zakup pojazdu za:
cenę brutto ………………………………………… złotych
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………)
Oświadczam że:
1.
2.
3.
4.
5.

Zapoznałem/am się z warunkami przystąpienia do naboru ofert, nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem
niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty;
Zapoznałem/am się ze stanem technicznym samochodu będącego przedmiotem sprzedaży i nie wnoszę z tego tytułu
żadnych uwag i zastrzeżeń (dotyczy tych oferentów, którzy zapoznali się ze stanem samochodu będącego przedmiotem
przetargu);
Ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin samochodu (dotyczy wykonawców, którzy nie
dokonali oględzin);
Jestem związany niniejsza ofertą przez okres 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.
W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku. Zobowiązuję się do wpłaty oferowanej kwoty za w/w samochód na
rachunek bankowy wskazany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku w terminie do 7 dni od dnia
wystawienia faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego.
Oświadczam również, że jestem świadomy, iż komisja odrzuci moją ofertę jeżeli:
a) Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu;
b) Nie zawiera danych, o których mowa w ustępie 5 ogłoszenia, lub dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą
inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;
c) Oferowana w naborze ofert cena będzie niższa od ceny wywoławczej.
miejscowość……………………….……, dnia ……………………… 2018 r.
czytelny podpis Oferenta/pieczęć imienna i podpis Oferenta
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Dotyczy osób fizycznych
Nie dotyczy osób fizycznych

