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                                      (miejscowość i data) 

 

                      

 
 

Miejskie Centrum Usług Socjalnych 
we Wrocławiu, ul. Mączna 3, 

54-131 Wrocław, woj. dolnośląskie 

 
                      

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
....................................................................................................................................................... 

 

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

(nazwa/imię nazwisko i adres Oferenta) 

reprezentowany przez: 

 

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

(osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadające pełnomocnictwo) 

Nr telefonu i faksu: ……………………………………………………………………………….; 

Adres e-mail:………………………………………………………………………………………….; 

PESEL……………………………………………………………………………………………….…….; 

NIP……….…………………………………………………………………….........................; 

REGON (w przypadku gdy Oferentem jest przedsiębiorca).………………………………………………………………………………; 

Nr rachunku bankowego (w celach rozliczeniowych): 

…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………; 

Osoba wskazana do kontaktów ze Sprzedającym: ……………………………………………………………….……….……….; 

 

Nawiązując do ogłoszenia przetargowego Nr MCUS.DZP.05118-01/2020 zamieszczonego na stronie 

internetowej Sprzedającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego, ja niżej podpisany składam 

ofertę na zakup używanego samochodu osobowego – Volkswagen Transporter za cenę brutto zakupu: 

 

Wartość brutto w zł: .....................................................................................................................;  

Słownie w zł:………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….…… 

w tym: 

Cena nieuwzględniająca podatku VAT (netto):……………..……………………………………………………………………...….; 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

Wartość podatku VAT wg obowiązujących przepisów – zgodnie ze stanem prawnym na dzień składania 

oferty wynosi w zł ………………………………………………………………………….……………………………………………………..…..………..;  

słownie: …………………………………………………………………..…………………………………………………………………… (tj……….……%). 

1.  Oświadczam/y, że: 

1) akceptuję warunki udziału w postępowaniu przetargowym określonym w ogłoszeniu przetargowym 

i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

2) zapoznałem/am się ze stanem przedmiotu przetargu / ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające 

z rezygnacji z oględzin*; 

3) akceptuję projekt umowy i w przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się do zawarcia umowy          

wg przedstawionego projektu; 

4) w przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się do zapłaty zaoferowanej ceny pojazdu 

samochodowego w dniu podpisania umowy, przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie; 
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5) na potwierdzenie udziału w postępowaniu przetargowym i chęci  nabycia przedmiotu zamówienia 

wniosłem/am wadium w wysokości …………………………………………. zł brutto,  

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

W załączeniu dołączam dowód wniesienia wadium; 

6) jestem świadomy/a, że gdyby z mojej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez mnie 

wadium ulega przepadkowi; 

7) jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego na otwarcie ofert; 

8) przyjmuję do wiadomości, że Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania 

ofertowego dotyczącego zbycia przedmiotu sprzedaży bez podania przyczyny i ponoszenia 

jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych; 

9) zobowiązuję się ponieść wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z przeniesieniem 

prawa własności przedmiotu sprzedaży. 

2.  W przypadku braku wyboru mojej oferty, proszę o zwrot wadium na następujący numer konta bankowego:   

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

3.  Do oferty załączam: 

1) wypis z CEIDG lub KRS (jeżeli dotyczy); 

2) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

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

                                                                                    (podpis osoby składającej ofertę / osób 

                                                                                    wskazanych w dokumencie uprawniającym 

                                                                                   do występowania w obrocie prawnym 

                                                                                     lub posiadających pełnomocnictwo) 

 


