Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego
…………………………, dnia ………..
(Miejscowość, data)

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania Oferenta/ nazwa i siedziba)

Numer NIP ………………………………
Numer REGON …………………………
Tel. ……………………………………….
e-mail …………………………………….
1. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami postępowania
przetargowego określonymi w Ogłoszeniu o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu
osobowego marki Toyota Avensis Sedan MR’03 E4 stanowiącego mienie Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Gdańsku, oraz treścią wzoru umowy.
2. Akceptuję warunki udziału w postępowaniu i wzór umowy oraz oświadczam, że zapoznałem
się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, jego stanem technicznym i nie
wnoszę do nich zastrzeżeń oraz zrzekam się w tym zakresie jakichkolwiek roszczeń
w stosunku do Organizatora przetargu. Nadto wyrażam zgodę na wyłączenie rękojmi za wady
fizyczne i prawne pojazdu na mocy art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.
3. Mając na względzie powyższe, składam ofertę zakupu samochodu osobowego marki Toyota
Avensis Sedan MR’03 E4 o numerze rejestracyjnym GD 4339H za kwotę ………… złotych
brutto (słownie …………..złotych).
4. W załączeniu przedkładam dowód wpłaty wymaganego wadium.
5. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z jej
wzorem w terminie wyznaczonym przez Organizatora przetargu i na warunkach określonych
w Ogłoszeniu o przetargu.
6. Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem
oferowanej ceny – kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.
7. Oświadczam, że jestem związany/a niniejsza ofertą przez okres 30 dni, liczony od dnia jej
otwarcia.
8. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu udziału w postępowaniu przetargowym.*
*W przypadku, gdy Oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących luz
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia oferent nie składa,. Wówczas należy usunąć treść powyższego oświadczenia poprzez jego
przekreślenie.

W załączeniu:
1 ………………..
2 ………………..

………………………….
(czytelny podpis Oferenta)
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