Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY

Imię, nazwisko lub nazwa
firmy (oferenta)
Adres / siedziba (oferenta)
Tel.
Fax
NIP , REGON

Do :
Gminy Boćkach
ul. Plac Armii Krajowej 3
17-111 Boćki

Nawiązując do ogłoszenia T.2632.1.2016 w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż
samochodów, składam pisemną ofertę na zakup samochodu / marka , typ / ......................
nr identyfikacyjny ( VIN)...................................
nr rej..........................
Za cenę ofertową ...........................zł. (słownie: ..................................................................)
„ nie mniej niż cena wywoławcza ”
Oferowana cena będzie podstawą do zawarcia umowy kupna- sprzedaży i wystawienia
faktury.
OŚWIADCZAM/Y/, ŻE :
1. zapoznałem/liśmy/ się warunkami przystąpienia do przetargu, stanem technicznym
pojazdu ,lub ,że ponoszę /ponosimy odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z
oględzin pojazdu.
2. wadium w wysokości................. z ł . zostało wpłacone, kserokopia dowodu w załączeniu.
3. podaje /my nr konta............................................................. ewentualnego zwrotu wadium
4. zobowiązuje się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.
5. zobowiązujemy się do zapłaty ceny nabycia w terminie do 7 dni od daty wystawienia
faktury.
, dnia
miejscowość

( imię i nazwisko, pieczątka oferenta)

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU ( Projekt)
zawarta w dniu.................... roku w Urzędzie Gminy Boćki pomiędzy Gminą Boćki z
siedzibą w Boćkach, 17-111 Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3 , NIP: 543-20-67-060 Regon:
050659220 , zwaną dalej Sprzedającym, reprezentowaną przez :
Pan mgr Stanisław Derehajło - Wójt Gminy Boćki
a ................................................................................................................................................
z siedzibą w...............................................................................................................................
NIP.........................................
Regon.............
PESEL...............................
zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez..............................................................
została zawarta umowa o treści następującej :
§1
1. Podstawą zawarcia umowy jest pisemny przetarg z dnia 10.06.2016 rok
2. Przedmiotem umowy jest sprzedaż - kupno : samochodu....................
rok produkcji.................... nr identyfikacyjny ( VIN ).......................

nr rej................

§2
1. Sprzedający oświadcza , że jest właścicielem pojazdu , pojazd nie jest obciążony prawami
na rzecz osób trzecich , nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.
2. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem pojazdu i nie wnosi uwag , wraz z
podpisaniem niniejszej umowy kwituję odbiór samochodu będącego przedmiotem sprzedaży.
§3
1.Sprzedający sprzedaje ,a kupujący kupuje w/w pojazd za cenę ofertową.........................

(słownie:............................................ zł.), zgodnie z ofertą. Należność za powyższe zostanie
opłacona przelewem po wystawienie faktury przez Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia
wystawienia faktury.
§4
Sprzedający przekazuje samochód kompletny wraz z dokumentami:................................
§5
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego .
§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze
stron.

K upujący:

Sprzedający:

