
………………………………………. 

Formularz oferty 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

(Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składającego ofertę/nazwa i siedziba)  

 
 

NUMER NIP……………………. 

 

NUMER REGON……………….. 

 

Tel……………………………….. 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego 

określonego w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż Autobusu ogłoszonego przez Zespół 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie oraz 

treścią wzoru umowy, 

Akceptuję warunki udziału w postępowaniu przetargowym oraz Oświadczam, że znany jest mi 

stan techniczny autobusu Jelcz PR110 rok prod. 1988 o numerze rejestracyjnym CIV5124, będącym 

przedmiotem przetargu i z tytułu ewentualnych wad ukrytych zrzekam się roszczeń w stosunku do 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie. Biorę 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin (w przypadku rezygnacji z oględzin 

przed złożeniem oferty)*  

składam ofertę zakupu Autobusu Jelcz PR110 

za kwotę………………….zł brutto (słownie złotych:……….. ...................................................... .,). 

W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.  

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

oferowanej ceny - kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.  

Warunki zapłaty:………………………………….. 

W załączeniu: 

1……………………. 

2……………………… 
*- niepotrzebne skreślić 

 

 

 



UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU- projekt 

 

Umowa zawarta w dniu ..............................w Gołotczyźnie  

 

Pomiędzy sprzedającym: 

Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego  

ul. Ciechanowska 18b 06-430 Sońsk 

NIP 566 13 62 719 

Reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły Wiesławę Gąsiorowską 

a 

Kupującym:  
Imię i nazwisko .................................................................................................................................  

Adres zamieszkania ...........................................................................................................................  

Seria i numer dowodu osobistego .....................................................................................................  

Wydany przez....................................................................................................................................  

NIP ....................................................................................................................................................  

 

§. 1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:  

marka/model ....................................................................  .................................................................  

rok produkcji .................................................... nr silnika .................................................................  

nr nadwozia ............................................ nr rejestracyjny .................................................................  

uwagi .................................................................................................................................................  

§. 2 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny 

od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.  

 

§. 3 

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę:  ...................................................................  

słownie  .............................................................................................................................................  

 

§. 4 

Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w punkcie 1 niniejszej 

umowy za kwotę określoną w punkcie 3 niniejszej umowy, której otrzymanie Sprzedający kwituje. 

Kupujący kwituje jednocześnie odbiór w/w pojazdu.  

 

§. 5 

Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany.  

 

§. 6 

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej 

umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego 

 

§. 7 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym 

zakresie przepisy kodeksu cywilnego.  

 

§. 8 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

 

KUPUJĄCY          SPRZEDAJĄCY 


