Załącznik nr 2 do obwieszczenia o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego
stanowiącego własność Biblioteki Narodowej,
znak sprawy IV/2543/12/2015

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y - OŚWIADCZENIE
1. Odpowiadając na obwieszczenie o przetargu na sprzedaż SAMOCHODU OSOBOWEGO TOYOTA
AVENSIS 1.8 SEDAN ZIELONY METALIK stanowiącego własność Biblioteki Narodowej, znak
sprawy……….
a) imię, nazwisko/pełna nazwa Oferenta/Oferentów:
……………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………….……………………………………………….

b)
-

numer

dowodu

osobistego

(jeżeli

dotyczy)

…………………………………

wydanego

przez:

...................................................................................................................................................................................
-

numer

rejestracyjny

aktualnego

odpisu

z

właściwego

rejestru

(jeżeli

dotyczy)

………………………………………………………………………………………………..………………………
c) pełny adres miejsca zamieszkania/siedziby Oferenta/ (kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu):
………………………………………………………………….................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………....
d) numer telefonu i faksu (wraz z numerem kierunkowym)
telefon: ……………………………………… faks: ………………………………………………….……………
adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….
e) wszelką korespondencję należy kierować na poniższy adres:
…………………………………………………………………………………………………………
tel. ………………………………. faks…………………………………

składam ofertę zakupu
na samochód osobowy TOYOTA AVENSIS 1.8 SEDAN zielony metalik,

za kwotę: cena nabycia ……………………………………zł. brutto
(słownie ………………………………………………………………………….…………....).
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Załącznik nr 2 do obwieszczenia o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego
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Jednocześnie:
1. Oferent oświadcza, że zapoznał się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w obwieszczeniu
o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego będących własnością Biblioteki Narodowej.
2. Oferent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki udziału w ww. przetargu,
3. Oferent oświadcza, że ma wiedzę iż warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium,
w wysokości 640,00 zł brutto ceny wywoławczej najpóźniej do dnia upływu składania ofert.
4. Oferent oświadcza, iż wniósł wadium na konto określone w obwieszczeniu, w kwocie 640,00 zł brutto za
ofertowany przedmiot sprzedaży.
5. Oferent oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń.
6. Oferent oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
7. Oferent oświadcza, że zapoznał się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do obwieszczenia
i nie wnosi zastrzeżeń.
8. Oferent oświadcza, iż w przypadku kupna, zobowiązuję się uiścić cenę nabytego pojazdu i zawrzeć umowę
kupna-sprzedaży w miejscu wskazanym przez Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
informacji o wygraniu przetargu.
9. Oferent oświadcza, że uzyskał wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia
niniejszej oferty.
10. Oferent oświadcza, że jest związany ofertą przez okres 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Oferta wraz z dokumentami i oświadczeniami została złożona na…………stronach podpisanych i kolejno
ponumerowanych od nr……… do nr………….. . .
12. Do oferty dołączono następujące dokumenty, oświadczenia:
1) ……………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………………………..
4) ……………………………………………………………………………………………………..
5) ……………………………………………………………………………………………………..

...............................................
Miejscowość,

data

............................................................................................
(podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta i/lub pieczęć)
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