
                                                                                                                                                             Załącznik Nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

dot. przetargu publicznego na sprzedaż samochodu m-ki DAEWOO LANOS TF 69V 

o nr rejestracyjnym WP 04705 
 

 

SPRZEDAJĄCY 

 

 

 

GMINA – MIASTO PŁOCK – STRAŻ MIEJSKA  

W PŁOCKU 

09-407 PŁOCK 

UL. OTOLIŃSKA 10 

 

 

KUPUJĄCY 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię, adres zamieszkania lub w przypadku przedsiębiorcy mp.). 

 

Nr tel………………………… e-mail………………………………….. 

Oferuję kupno ww. samochodu za cenę: 

 

………………………złotych brutto (słownie zł brutto:……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………...) 

 

 

Składając niniejszą ofertę, oświadczam, że: 

 
1) Zapoznałem się z warunkami przetargu określonymi w Instrukcji dla Kupujących. 

2) Zapoznałem się ze stanem technicznym samochodu i w przypadku wyboru mojej oferty 

kupuję samochód w takim stanie w jakim się on obecnie znajduje i nie będę z tego tytułu 

zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego*. 

3) Nie zapoznałem się ze stanem technicznym samochodu w związku z tym biorę 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z ww. oględzin  

i w przypadku wyboru mojej oferty kupuję samochód w takim stanie w jakim się on 

obecnie znajduje i nie będę z tego tytułu zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do 

Sprzedającego*. 

4) Zapoznałem się z zawartym w instrukcji projektem umowy który został przeze mnie 

zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego. 
 

* - niepotrzebne skreślić 

                                                                                              Podpis 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 

                                                                                            ( Kupujący ) 

 

Data………………………………………………. 



                                                                                                                                                             Załącznik Nr 2 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

dot. przetargu publicznego na sprzedaż samochodu m-ki DAEWOO LANOS TF 69V 

o nr rejestracyjnym WP 02705 
 

 

SPRZEDAJĄCY 

 

 

 

GMINA – MIASTO PŁOCK – STRAŻ MIEJSKA  

W PŁOCKU 

09-407 PŁOCK 

UL. OTOLIŃSKA 10 

 

 

KUPUJĄCY 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię, adres zamieszkania lub w przypadku przedsiębiorcy mp.). 

 

Nr tel………………………… e-mail………………………………….. 

Oferuję kupno ww. samochodu za cenę: 

 

………………………złotych brutto (słownie zł brutto:……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………...) 

 

 

Składając niniejszą ofertę, oświadczam, że: 

 
1. Zapoznałem się z warunkami przetargu określonymi w Instrukcji dla Kupujących. 

2. Zapoznałem się ze stanem technicznym samochodu i w przypadku wyboru mojej oferty 

kupuję samochód w takim stanie w jakim się on obecnie znajduje i nie będę z tego tytułu 

zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego*. 

3. Nie zapoznałem się ze stanem technicznym samochodu w związku z tym biorę 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z ww. oględzin  

i w przypadku wyboru mojej oferty kupuję samochód w takim stanie w jakim się on 

obecnie znajduje i nie będę z tego tytułu zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do 

Sprzedającego*. 

4. Zapoznałem się z zawartym w instrukcji projektem umowy który został przeze mnie 

zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego. 
 

* - niepotrzebne skreślić 

                                                                                              Podpis 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 

                                                                                            ( Kupujący ) 

 

Data………………………………………………. 


