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Załącznik  nr 1 
 

………………………………. 
(miejscowość, data ) 

 
OFERTA 

Dla Gminy Miastków Kościelny 
ul. Rynek 6 
08-420 Miastków Kościelny 
 
Ja niżej podpisany.................................................................................................................... 
legitymujący się dowodem osobistym nr…............................................................................. 
zamieszkały w …..................................................................................................................... 

(dokładny adres) 
działając w imieniu i na rzecz …............................................................................................. 
…............................................................................................................................................. 

(pełna nazwa i dokładny adres oferenta-w przypadku gdy nabywcą jest firma) 
REGON: …............................................................................................................................ 

(wypełnić gdy oferentem jest firma ) 
NIP: …............................................................................ 

(wypełnić tylko gdy oferentem jest osoba fizyczna) 
PESEL ….............................................................…............. 

(wypełnić gdy oferentem jest osoba fizyczna) 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu prowadzonym w trybie pisemnego przetargu 
nieograniczonego na: „Sprzedaż autobusu szkolnego marki JELCZ o nr rej. WG 00545”, 
oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonego  
w ogłoszeniu, przedmiotem sprzedaży (ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające  
z rezygnacji z oględzin) oraz z treścią projektu umowy. 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnoszę  
zastrzeżeń. * / Oświadczam, że świadomie zrezygnowałam/em z oględzin pojazdu i ponoszę 
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin. * (* niepotrzebne skreślić) 
 
Akceptuję w całości wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz składam ofertę zakupu 

autobusu szkolnego marki JELCZ o nr rej. WG 00545 
 

na kwotę  …………………………… zł  
(słownie: ……………………………………………………………………………………..). 
 
1. W załączeniu dołączam dowód wpłaty wadium. 
2. Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod 
względem ofertowej ceny, kwota wadium zaliczona została na poczet ceny. 
 
 
 
 

…................................................................... 
Pieczęć i podpis Upełnomocnionego 

przedstawiciela Oferenta (dotyczy firmy) lub 
czytelny podpis (dotyczy osoby fizycznej) 
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Załącznik  nr 2 
 

………………………………. 
(miejscowość, data ) 

projekt 
UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU 

 
Zawarta w dniu ………………. pomiędzy Gminą  Miastków Kościelny, z siedzibą: 
Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym, 08 – 420 Miastków Kościelny ul. Rynek 6, 
NIP: 8262037296, REGON 711582322,  
zwaną dalej „Sprzedawcą”  
reprezentowanym przez  ……………………… – Wójta Gminy Miastków Kościelny 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ……………………………………………… 
a : 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
NIP: ………………………, REGON: ………………………….. 
zwanym dalej „Kupującym”  
reprezentowanym przez …………………………………………. 
 
 

§ 1. 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż autobusu szkolnego marki JELCZ  
o nr rej. WG 00545 rok  
produkcji ………….., 
nr silnika…………. ,  
numer podwozia – nadwozia …………………..,  
numer rejestracyjny ……………….., 
koloru …………,  
nr karty ……………,  
o przebiegu ………………….. 

§ 2. 
Sprzedawca oświadcza, że samochód określony w §1 stanowi jego własność oraz wolny jest 
od wad prawnych i jakichkolwiek obciążeń i zabezpieczeń. 
 

§ 3. 
Kupujący oświadcza, że stan techniczny samochodu jest mu znany i nie będzie z tego tytułu 
występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego. 
 

§ 4. 
Sprzedawca przenosi na Kupującego własność samochodu określonego w § 1 niniejszej 
umowy zgodnie z ofertą za kwotę ....................................................................................... 
stanowiącą cenę sprzedaży. 
Kupujący zapłaci za przedmiot umowy gotówką w kasie Sprzedającego lub przelewem na 
konto sprzedającego:  
BS Garwolin Oddział Miastków Kościelny 48 9210 0008 0056 4834 2000 0040 
na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury. 
 

§ 5. 
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1. Przedmiot umowy zostanie wydany niezwłocznie Kupującemu po uiszczeniu kwoty o   
    której mowa w §4 niniejszej umowy. 
2. Sprzedający przekaże Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu,  
    niezbędne do prawidłowego korzystania z niego, a w szczególności: dowód rejestracyjny,   
    instrukcję obsługi oraz książkę serwisową, polisę ubezpieczenia OC pojazdu i … komplety   
    kluczyków,  ………………………………………………………………………………….. 
 

§ 6. 
Wszelkie opłaty związane z nabyciem samochodu ponosi Kupujący. 
 

§ 7. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
 

§ 8. 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla Kupującego i dwa egzemplarze dla Sprzedającego. 
 
 
 
Kupujący           Sprzedający 


