
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia  

. 

 ………………………………………………..  

(imię i nazwisko)  

………………………………………………..  

(adres)  

………………………………………………..  

(NIP)  

………………………………………………..  

(telefon komórkowy)  

……………………………………… dnia …………………………..  

 

OFERTA 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania 

przetargowego określonego w ogłoszeniu na sprzedaż samochodu osobowego Opel Vivaro 

2.5 CDTI E3 2,7 rok produkcji 2005. 

Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem 

technicznym pojazdy składam ofertę na zakup samochodu za kwotę …...……………………. 

słownie: …………………………………………………………………….…………………...  

 

Oświadczam, że:  

1) znany jest mi stan techniczny pojazdu i nie będę wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń 

wobec Sprzedającego, 

2) wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję 

się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, 

w miejscu i terminie wyznaczonym, 

3) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, 

4) oświadczam, że posiadam wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu 

zamówienia.  

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

udziału w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych 

osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie).  

 

 

 

………………………………………..  

(podpis oferenta)  

 
 

 



Załącznik Nr 2 do ogłoszenia  (projekt umowy)  

 

Umowa nr …………………. 

 

zawarta w dniu ………………………. w Sierakowicach, 

pomiędzy  

Gminą Sierakowice, z siedzibą w Sierakowicach 83-340, ul. Lęborska 30, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

Zbigniewa Fularczyk –  Zastępcę Wójta Gminy Sierakowice, 

przy kontrasygnacie Marioli Klinkosz – Skarbnika Gminy, 

zwaną w dalszej treści umowy „Sprzedającym”  

a ……………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez ………………………………………………………………zwanym 

w dalszej treści umowy „Kupującym”, o następującej treści:  

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu osobowego Opel Vivaro 2.5 CDTI E3 2,7 rok 

produkcji 2005. 

§ 2 

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

wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, ani nie stanowi również przedmiotu 

zabezpieczenia.  

§ 3 

Cenę sprzedaży samochodu, zgodnie ze złożoną ofertą przez Kupującego ustala się na kwotę: 

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

Kupujący zobowiązuje się wpłacić zaoferowaną cenę za pojazd na konto bankowe 

Sprzedającego nr: 81 8324 0001 0000 0358 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Sierakowicach w 

terminie do dnia ………………………r.  Za termin wpłaty uznaje się dzień wpływu środków 

na wskazane powyżej konto.  

§ 4 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie Sprzedającego, na podstawie protokołu 

zdawczo – odbiorczego, po potwierdzeniu wpływu kwoty określonej w § 3 na konto 

Sprzedającego.  

§ 5 

Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany i nie będzie z tego tytułu 

wstępował z żadnym roszczeniem wobec Sprzedającego.  

§ 6 

Z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w § 4 na Kupującego przechodzą wszelkie 

prawa i obowiązki związane z przedmiotem umowy,  

§ 7 

Strony ustalają, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń 

niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.  

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym 

zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.  

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 

SPRZEDAJĄCY                                               KUPUJĄCY 


