
 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 
 

 

                

 ………………………………………..    

(Miejscowość, data)  

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

Nazwa  Firmy / Imię i nazwisko Oferenta: ………………………………………………..…………..………….............. 

……………………………………………………………………………………….……..………………………..……....… 

………………………………………………………………………………….………………...............................………. 

Adres: ……………………………………………………………................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………..…..……….…….…….………. 

Regon….............................................................. NIP  …......................................................................................... 

Nr KRS lub wpisu do CEIDG: …………………………………………………………………………………………..… 

PESEL ………………………………………………… seria i nr dowodu osobistego ……………………………..….. 

nr faksu…........................................................... e-mail …...................................................................................... 

nr tel. ………………………………..……..……. 

 

 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na: 
 

„Sprzedaż samochodu Renault Trafic  
przez Centrum Rehabilitacji Rolników  

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu” 
  

 

Oferuję cenę zakupu w wysokości:  
 

cena brutto: …………………………………………………………………………………… PLN  

 

słownie: 

…………........................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………...………………………......... 

 

kwota podatku VAT: …………………………………………………………………….…………………… PLN 

 

cena netto: ………………………………………………………………………………….. PLN 

 

słownie: 

…………........................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………...………………………......... 

 

 

2. Oświadczam, że: 

➢ zapoznałem/łam się z treścią ogłoszenia o przetargu na sprzedaż samochodu Renault Trafic, 

ogłoszonego przez Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

NIWA w Kołobrzegu, 

➢ akceptuję i przyjmuję do stosowania warunki określone w treści ogłoszenia wraz z załącznikami,  

bez uwag i zastrzeżeń, 



➢ posiadam sytuację ekonomiczną i finansową  zapewniającą prawidłowe uregulowanie zobowiązania 

wynikającego z przedmiotu przetargu, 

➢ uważam się  za związaną/ym ofertą przez okres 30 dni, 

➢ iż zapoznałem/am się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszę do niego uwag, 

➢ iż ponoszę  odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin przedmiotu przetargu, 

➢ w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się zapłacić cenę nabycia w okresie 7 dni od otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury,  

➢ w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się odebrać na swój koszt samochód Renault Trafic  

w terminie 7 dni od daty wpływu środków finansowych odpowiadających cenie nabycia na konto 

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA wskazane w fakturze. 

 

 

3. Do oferty załączam następujące dokumenty1: 

 

1) Kopia dowodu wniesienia wadium 

2)  …………………………………………………………………………….…   

3) ……………………………………….…………………………………….… 

4) ………………………………………..………………………………….….. 

5) ………………………………………..…………………………………...…. 

6) ………………………………………..…………………………………...…. 

 

 

4. Oferta została złożona na ….... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ….. do nr ………. 

 

5. W przypadku gdy oferta złożona przeze mnie nie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza lub gdy niniejszy 

przetarg na sprzedaż samochodu Renault Trafic zostanie unieważniony, wadium wpłacone w dniu 

…………………… w kwocie ………….…………… (słownie:  ……………………………………………………….) 

proszę zwrócić na następujący numer rachunku bankowego w Banku: 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

       ……………………………..………………………………. 

Data i czytelny podpis  Uczestnika przetargu 

 

 

 

 

 
1 Proszę wskazać wszystkie dokumenty załączone do oferty 


