
Załącznik nr 1  

do ogłoszenia 

Dane oferenta:  

 

………………………………………………………………………………..  

Imię i nazwisko (nazwa firmy) oraz miejsce zamieszkania (siedziba firmy)  

 

………………………………………………… 

Numer PESEL  

…………………………………………………  

Numer NIP  

………………………………………………….  

Numer REGON  

………………………………………………… 

 Numer telefonu  

………………………………………………… 

 Adres e-mail  

 

                                                                                             Gmina Łączna  

                                                             Czerwona Górka 1B. 

                  26-140 Łączna    

 

 

OFERTA 
 

Niniejszym składam ofertę w postępowaniu przetargowym na sprzedaż samochodu  

 

strażackiego …………………………………………………..………………………           

 

Oferuję zakup ww. pojazdu za kwotę …………………………… zł  

 

słownie:  ………………………………………………………………………………  

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi dla niniejszego postępowania 

oraz wzorem umowy i zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia 

umowy w terminie określonym przez Sprzedającego.  

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

sprzedaży i nie wnoszę zastrzeżeń w tym zakresie. 

3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert.  

4. Zobowiązuje się zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na rachunek bankowy 

Urzędu Gminy Łączna, w terminie 7 po wyborze oferty. 

 

 

 

……………………………………………. 

                                                                                                  data i podpis Oferenta 



Załącznik nr 2 

do ogłoszenia 

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY 
 

zawarta w dnia …………………….. w Łącznej pomiędzy:  

 

„Sprzedającym” – Gminą Łączna z siedzibą w Czerwonej Górce 1B. 26-140 Łączna            

NIP: 663-18-67-303, którą reprezentuje:  

Wójt Gminy Łączna – Romuald Kowaliński  

          przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Alicji Miernik 

a  

„Kupującym” 

 

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

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

Adres: …………………………………………………………………………………………... 

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: …………………………………………………………….  

 

 

 

§1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż pojazdu:  

marka/model ……………………………………. rok produkcji 

………………………………. nr VIN (nadwozia) …………………………………… 

kolor………………………………………… nr rejestracyjny ………………………  

przebieg ………………………………… km  

 

§2 
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 

własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne 

postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd oraz nie stanowi on również przedmiotu 

zabezpieczenia.  

 

§3 
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje Pojazd za kwotę …………………………… zł. 

słownie zł: ……………………………………………………………………………………  

 

§4 
1. Strony oświadczają, że Kupujący zapłaci Sprzedającemu przelewem cenę sprzedaży 

pojazdu określoną w §3.  

2. Wydanie Pojazdu Kupującemu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.  

 

§5 

Sprzedający oświadcza, ze pojazd nie ma wad technicznych, które mu są znane, i o których 

nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu             

i nie wnosi zastrzeżeń. 

 

§6 
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń 

niniejszej umowy obciąża Kupującego.  



 

§7 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym 

zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§8 
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Sprzedającego, jeden dla Kupującego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedający:                                                                                                           Kupujący: 
 

 

 

 

 

 

 

 


