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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o sprzedaży środków trwałych  
Miejskiego Zarządu Dróg, z podziałem na 5 części  

z dnia 19.11.2019r. 
 

----------------------------------------- 
         (Miejscowość, data) 
 

 

Miejski Zarz ąd Dróg 

ul. Mickiewicza 14 

43- 430 Skoczów 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

 

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA FIRMY *: 

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

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

ADRES: 
…………...................................................................................................................................... 

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

PESEL: …………………………………………………………………………………………………. 

REGON: …………………………………………….......................................................................  

NIP:............................................................................................................................................. 

tel. ……………………………………………..………; e-mail: ...………………………...………….. 

 

 

CZĘŚĆ 1: Oferta na zakup samochodu ci ężarowego STAR 

 
Oferuję/Oferujemy za SAMOCHÓD CIĘŻAROWY STAR : 

cenę brutto: (nie mniej niż cena wywoławcza): ...................................................................... zł 

 

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

 
* niepotrzebne skreślić 
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CZĘŚĆ 2: Oferta na zakup walca drogowego spalinowego FAD ROMA 

 
Oferuję/Oferujemy za WALEC DROGOWY SPALINOWY FADROMA : 

cenę brutto: (nie mniej niż cena wywoławcza): ...................................................................... zł 

 

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

 
 
 

CZĘŚĆ 3: Oferta na zakup zamiatarki HYDROG  

 
Oferuję/Oferujemy za ZAMIATARK Ę HYDROG: 

cenę brutto: (nie mniej niż cena wywoławcza): ...................................................................... zł 

 

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

 

 

CZĘŚĆ 4: Oferta na zakup przyczepy AGROMA  

 
Oferuję/Oferujemy za PRZYCZEPĘ AGROMA : 

cenę brutto: (nie mniej niż cena wywoławcza): ...................................................................... zł 

 

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

 

 

CZĘŚĆ 5: Oferta na zakup przyczepy SAM  

 
Oferuję/Oferujemy za PRZYCZEPĘ SAM: 

cenę brutto: (nie mniej niż cena wywoławcza): ...................................................................... zł 

 

słownie: ……............................................................................................................................... 
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Oświadczam/y, że: 
 

1. Zapoznałem/liśmy się z dokumentacją dotyczącą niniejszego postępowania oraz  
warunkami przystąpienia do przetargu i nie wnoszę/imy do nich zastrzeżeń a także 
uzyskałem/liśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 

2. Zapoznałem/liśmy się z postanowieniami wzoru umowy i przyjmuję/emy go bez 
zastrzeżeń. 

3. Zapoznałem/liśmy się ze stanem technicznym oferowanego/ych pojazdu/ów i sprzętu/ów. 

4. Zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy  
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Organizatora. 

5. Zobowiązuję/emy się dokonać zapłaty oferowanej kwoty za ww. pojazd w terminie 7 dni od 
daty wystawienia faktury VAT. 

6. Oświadczam/y, że wadium w kwocie ……………………. złotych zostało wniesione w dniu 

……………………. w formie ……………………………………………………………………… 

i przedstawiam/y w załączeniu dowód wpłaty. 

Numer konta (lub adres), na które należy zwrócić wadium: ………………………………… 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

............................................... 
                 (podpis/y Uczestnika/ów ) 

 

 


