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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Imię i nazwisko/Nazwa/Firma/ Oferenta: ������������������. 

............................................................................................................................  

Adres/Siedziba Oferenta: .........................................................................................  

.................................................................................................................................. 

Adres do korespondencji:.........................................................................................  

PESEL/NIP: ..............................................................................................................  

Regon: �..................................................................................................................  

Telefon kontaktowy/Faks: ........................................................................................  

Adres poczty elektronicznej: ����������������������� 

Osoba wskazana do kontaktów ze Sprzedającym (imię i nazwisko, nr telefonu  

i faksu, e-mail): ......................................................................................................... 

������������������������������������. 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu pisemnego na „Zakup używanego 

samochodu terenowego marki NISSAN X-Trail” (dane identyfikacyjne:  
nr rejestracyjny LU4520K,  Model pojazdu: X-Trail 2.0, rok produkcji: 2004,  
nr identyfikacyjny (VIN): JN1TANT30U0037574, kolor nadwozia: bordowy metalik, 
rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym, pojemność/moc silnika: 1998 ccm/103 kW, 
rodzaj skrzyni biegów: manualna, rodzaj napędu: 4x4), w którym Sprzedającym 
jest: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie składam niniejszą 
ofertę zakupu samochodu terenowego marki Nissan X-Trial z 2004 r., nr rej. 
LU4520K:  

1. Oferuję cenę zakupu ww. pojazdu brutto: 

.................................................................................................................... zł 
(słownie:.............................................................................................zł brutto), 
netto �������� (słownie ��������������zł netto), w tym 
VAT �������.  
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2. Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki udziału w postępowaniu 
przetargowym określone w Ogłoszeniu o przetargu.  

3. Oświadczam, że akceptuję stan techniczny i prawny ww. pojazdu i nie 
zgłaszam do niego zastrzeżeń. 

4. W przypadku rezygnacji z oględzin przed złożeniem oferty oświadczam, że 
biorę pełną odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin. 

5. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości zastrzeżenie Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o prawie do unieważnienia 
postępowania ofertowego dotyczącego zbycia przedmiotu przetargu bez podania  
przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

6. Oświadczam, że akceptuję projekt umowy stanowiący załącznik do Ogłoszenia 
o przetargu.  

7. Oświadczam, że wniosłam/-em wadium w wysokości 200,00 zł (słownie: 
dwieście złotych 00/100) na rachunek Sprzedającego. W załączeniu dołączam 
dowód wniesienia wadium.  

8. W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, akceptuję, aby kwota 
wadium została zaliczona na poczet ceny, oraz zobowiązuję się do zapłaty 
pozostałej kwoty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, przelewem 
na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego na fakturze VAT. 

9. Jestem świadomy, że gdyby z mojej winy nie doszło do zawarcia umowy, 
wniesione przeze mnie wadium ulega przepadkowi.  

10. Oświadczam, że wypowiem umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej pojazdu, zawartej przez Sprzedającego w terminie 7 dni od daty 
przeniesienia własności na Kupującego.  

11. W przypadku nie wybrania mojej oferty proszę o zwrot wadium na rachunek 

bankowy: 

................................................................................................................................ 

 

 

    ...........................                                       ���������������� 

           (Miejscowość i data)     (Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań) 

 


