
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

        OFERTA 
Pieczęć oferenta 

    Gmina i Miasto Pyzdry 

ul. Taczanowskiego 1 

62-310 Pyzdry 

 

Nawiązując do ogłoszenia o ofertowym przetargu nieograniczonym, zamieszczonym  

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN H9-21.41S o nr rejestracyjnym PWR Y190 

 

…………………………………………………… 
(imię i nazwisko lub nazwa firmy) 

 

…………………………………………………… 
(miejsce zamieszkania lub siedziba firmy) 

 

………………………………………………….... 
(numer telefonu kontaktowego) 

 

Numer PESEL ……………………………………  

 

Numer NIP ………………………………………. 

 

REGON ………………………………………….. 

 

1. Składam ofertę o następującej treści: 

Oferuje kupno autobusu marki AUTOSAN H9-21.41S o nr rejestracyjnym PWR Y190  

za cenę brutto…………………………….. zł. 

Słownie: ……………………………………………………………………………… 

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym autobusu będącego przedmiotem 

sprzedaży i nie wnoszę z tego tytułu żadnych uwag.* 

3. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin 

autobusu będącego przedmiotem sprzedaży.* 

4. Oświadczam, że pozostaję związany z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

5. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy 

zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego. 

6. Oświadczam, że zobowiązuję się zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez 

Sprzedającego. 

7. Wadium w kwocie ……………….. zł zostało wniesione w dniu ……………………..…... 

8. Zwrot wadium proszę dokonać na nr konta ……………………………..…………………. 

 



 

9. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącej jej integralną część są: 

1) dowód wpłaty wadium, 

2) oświadczenie wg załącznika nr 2 do regulaminu przetargu ofertowego 

nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN. 

 

 

……………………….. 

(miejscowość i data) 

 

 

…………………………. 

(podpis oferenta) 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu 

 

 

……………………………………………..  

(imię i nazwisko/ nazwa firmy Oferenta)  

  

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

 (adres zamieszkania/ siedziba Oferenta) 

 

..………………….. dnia……………….. 

(miejscowość i data) 

 

 

 

O ś w i a d c z e n i e 

przystępując do przetargu na sprzedaż pojazdu  

autobus szkolny AUTOSAN nr rejestracyjny PWR Y190 

 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania 

przetargowego określonymi w ogłoszeniu i Regulaminie przetargu ofertowego 

nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN oraz treścią wzoru 

umowy i akceptuję je bez zastrzeżeń. 

 

Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem 

technicznym pojazdu składam ofertę zakupu autobusu wg załącznika nr 3 do regulaminu 

przetargu. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

 

 

UMOWA SPRZEDAŻY 

 

Zawarta w dniu .................................  w Pyzdrach pomiędzy:  

Gminą i Miastem Pyzdry, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry NIP: 789-16-49-986 

reprezentowaną przez Burmistrza Pyzdr Przemysława Dębskiego,  zwanym dalej 

Sprzedającym 

a  

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

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

reprezentowanym przez .............…………………………………………………………….., w 

dalszej części umowy zwanym Kupującym. 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:  

 Marka i model: AUTOSAN H9-21.41S 

 Rodzaj pojazdu: Autobus 

 Nr identyfikacyjny: SUASW3AAP2S 022090 

 Nr karty pojazdu KP/AAA 1711271 

 Nr rejestracyjny: PWR Y190 

 Rok produkcji: 2002 

 Kolor powłoki lakierniczej: Pomarańczowy 

 Pojemność / moc silnika: 6540 dm3 / 110,5 kW 

 Rodzaj silnika: diesel 

 Przebieg: 494 708 km 

Dane uzupełniające wyposażenie: 

 Tachograf elektroniczny 

.  

§ 2 

Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez Nabywcę ceny 

nabycia. Nabywca zobowiązany jest do odebrania na swój koszt przedmiotu sprzedaży w 

terminie nie dłuższym niż 3 dni.  

 

§ 3 

Przedmiot umowy zostanie wydany wyłącznie po wcześniejszym przedstawieniu dowodu 

zapłaty za przedmiot umowy.  

 

§ 4 

1. Cenę nabycia przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z wynikiem przetargu 

ustalono na kwotę ……………................ Słownie ........................................................ 

Wartość nabycia przedmiotu umowy zostanie uregulowana na podstawie faktury  VAT 

wystawionej przez Sprzedającego.  



2. Kupujący dokona płatności za przedmiot umowy przelewem na rachunek Sprzedającego 

wskazany w fakturze w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.  

 

 

§ 5 

Prawo własności do przedmiotu umowy przechodzi na kupującego z chwilą zapłacenia ceny 

nabycia wg umowy sprzedaży. Przyjmuje się, że zapłata została dokonana z chwilą wpływu 

środków na konto Sprzedającego.  

 

§ 6 

Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego autobusu i z tego 

tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.  

 

§ 7 

 

Z przekazania przedmiotu umowy będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru przedmiotu umowy.  

 

§ 8 

1. Wydanie towaru nastąpi niezwłocznie po ujawnieniu środków na rachunku bankowym 

Sprzedającego, w terminie uzgodnionym z Kupującym. 

2. Kupujący odbierze przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt. 

 

§ 9 

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

niniejszej umowy ponosi Kupujący.  

 

§ 10 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.  

 

§ 11 

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze przeznaczone są dla 

Sprzedającego i 1 egzemplarz dla Kupującego.  

 

 

………………………………………    …………………………………… 

Podpis Sprzedającego wraz z pieczątką        Czytelny podpis Kupującego 

(wraz z pieczątką jeśli dotyczy) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

 

PRZEKAZUJACY: Gmina i Miasto Pyzdry, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry 

ODBIERAJACY: …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

W dniu ………………… 2016 roku przekazano autobus AUTOSAN o następujących 

parametrach: 

1. Numer rejestracyjny – PWR Y190 

2. Stan licznika –  

3. Numer identyfikacyjny nadwozia –  

4. Data pierwszej rejestracji –  

5. Pojemność silnika –  

6. Liczba miejsc siedzących –  

7. Stan paliwa – 

 

Przekazujący wraz z pojazdem wydał Odbierającemu: 

1. Dowód rejestracyjny –  

2. Potwierdzenie ubezpieczenia – 

3. Kartę pojazdu –  

4. Trójkąt ostrzegawczy – 

5. Klucz do kół – 

6. Apteczkę pierwszej pomocy – 

7. Gaśnicę – 

 

 

PRZEKAZUJĄCY:      ODBIERAJACY: 

 

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

 


