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FORMULARZ OFERTOWY – OŚWIADCZENIA DO PRZETARGU NA: 

SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO 3,5 t. 

 

Dane Kupującego: 

Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu/faksu: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP …………………………………………………………………. REGON ……………………………………………………………………… 

 

Składam ofertę zakupu samochodu ciężarowego do 3,5 t., marki Polonez Plus Truck 1.6 Kat. 2.4 t.                 

o numerze rejestracyjnym EL 6976A, za kwotę:  

 

Cena nabycia:……………………………………………………………………………………………………………………………. brutto 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………) 

Cena nabycia:……………………………………………………………………………………………………………………………. netto 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………) 

Podatek VAT …………… (słownie:…………………………………………………………………………………………………………..) 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

- zapoznałam/em się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu                            

o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego, 

- akceptuję warunki udziału w ww. przetargu, 

- zapoznałam/em się ze stanem oferowanego pojazdu/ nie zapoznałam/em się ze stanem 

oferowanego pojazdu i jestem świadoma/y odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z 

oględzin, 

- zapoznałam/em się i akceptuję treść umowy sprzedaży, 

- uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, 

- wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem 

oferowanej ceny, kwota wadium została zaliczona na poczet ceny, 

 

 



- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu związanym                                                    

z postępowaniem dotyczącym sprzedaży samochodu służbowego marki Polonez Plus Truck 1.6. kat. 

2.4.t. o numerze rejestracyjnym EL 6976A.  

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 

ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

W załączeniu: 

- dowód wniesienia wadium 

 

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

                                                                                                                   (podpis osoby/osób upoważnionych) 

 

- niepotrzebne skreślić 

 

 


