
 
 

Załącznik nr 1 ogłoszenia 
…….……….., dnia ………………. 

 
KUPUJĄCY:  
Imię, nazwisko i adres  
lub nazwa (firma) i siedziba oferenta/kupującego: 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
Tel. ……………………………………….. 
PESEL lub NIP/REGON ………………… 
…………………………………………….. 

 
Skarb Państwa – Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii w Olsztynie 
ul. Szarych Szeregów 7  
10-072 Olsztyn 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów służbowych, 
składam ofertę zakupu  

 samochodu marki Peugeot Partner II 1.6 HDI E4 2.0t/ * 

 samochodu Volkswagen Transporter T5 1.9 TDi E4 3.0t  *  
(niepotrzebne skreślić) 
 
za kwotę ………………… zł brutto (słownie złotych: ……………………………..………… 
……………………………………….……………………………………………………………) 
 
Oświadczenia: 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi  

w ogłoszeniu o przetargu publicznym oraz z treścią wzoru umowy.  
2. Oświadczam, że jestem związany ofertą 30 dni. 
3. Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem 

oferty ceny, kwota wadium została naliczona na poczet ceny. 
P 
Oświadczam, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu. Jednocześnie ponoszę 
odpowiedzialność za skutki wynikające z tej rezygnacji zapoznania się ze stanem pojazdu/ów 
(oględzin). 

 
 
 

……………………………… 
czytelny podpis 

 
 

  



Załącznik nr 2 ogłoszenia 
 

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU 
zawarta w dniu ……………………….. w Olsztynie pomiędzy: 

 
Skarbem Państwa - Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych 

Szeregów 7, 10-072 Olsztyn, NIP: 739- 020-71-54, REGON 000092663, reprezentowanym przez 

………………………..…………………………………………... zwanym dalej w treści umowy 

„Sprzedającym”, 

 

a 

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

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

zwanym w dalej w treści umowy „Kupującym”, 

o następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszym umowy jest przeniesienie przez Sprzedającego na Kupującego prawa 

własności pojazdu …………………………………………………………………(marka/model), 

rok produkcji……………………………………. 

nr silnika………………………………………… 

nr nadwozia……………………………………. 

nr rejestracyjny………………………………… 

kolor…………………………………….………. 

Przebieg………………………………………… 

 

§ 2 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność i jest wolny 

od wad prawnych, nie toczy się żadne postępowania, którego przedmiotem jest ten pojazd, nie 

stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. 

 

§ 3  

Strony zgodnie ustalają cenę sprzedaży samochodu określonego w § 1 na kwotę: …................ zł 

brutto (słownie złotych: ………………………………………………………). 

 

§ 4 

1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w § 1 niniejszej 

umowy za kwotę określoną w § 3 umowy. 

2. Sprzedający wraz z wydaniem przedmiotu umowy przekaże Kupującemu wszelkie posiadane 

przez niego rzeczy, służące do korzystania z samochodu, w tym:  

1) kluczyki 

2) ……………… 

oraz niezbędne dokumenty związane z samochodem, w tym dowód rejestracyjny oraz kartę 

pojazdu. 

3. Strony niniejszym stwierdzają, że pojazd wskazany w § 1 został Kupującemu wydany, a cena 

została uiszczona przez Kupującego przelewem bankowym na rzecz Sprzedającego. Protokół 

zdawczo-odbiorczy stanowi załącznik nr …. do umowy. 

 

 

  



§ 5 

Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzeżeń. 

 

§ 6 

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

umowy, w szczególności podatek od czynności cywilnoprawnych obciążają Kupującego. 

 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym 

zakresie przepisy kodeksu cywilnego.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 
Załączniki:  
Załącznik nr 1 – wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 
 

SPRZEDAJĄCY     KUPUJĄCY 
 
  



Załącznik nr 3 ogłoszenia 
wzór 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
sporządzony w dniu ………………….. roku w Olsztynie pomiędzy: 

 
 

PRZEKAZUJĄCYM (SPRZEDAJĄCYM): Skarbem Państwa - Wojewódzkim Inspektoratem 
Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn, reprezentowanym przez:  
…………………………………………………………………………………………………… 
 
a 
ODBIERAJĄCYM (KUPUJĄCY): 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Przedmiotem przekazania jest samochód: 
Marka: ……………………………………………………… 
Model: ……………………………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………………….. 
Numer rejestracyjny :……………………………………… 
Moc silnika: ………………………………………………… 
Rodzaj skrzyni biegów: MANULANA 
Rodzaj napędu: PRZEDNI 
Numer VIN: ……………………………………………… 
Przebieg: ……………………………………………… km 
Wraz z samochodem przekazywane są*: 
1. Dowód rejestracyjny, seria: …………………………… 
2. Karta pojazdu, seria: ……………………………………… 
3. Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC – STU Ergo Hestia S.A.  
4. Kluczyki - ……… komplety 
5. Koło zapasowe 
6. Trójkąt ostrzegawczy  
7. Apteczka 
8. Gaśnica 
9. …………………………………………………………………….. 
Dodatkowe uwagi: 
Samochód sprawny technicznie, posiada ważne badania techniczne i ubezpieczenie OC, NNW, 
AC. Ubezpieczenie dodatkowe tj. AC, NNW wygasają z dniem przekazania-odebrania pojazdu.  
W odniesieniu do ubezpieczenia OC – ubezpieczenie przechodzi na Odbierającego, który 
może wypowiedzieć te polisę. W przypadku wypowiedzenia polisy OC, Odbierający 
zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania informacji w tym zakresie Przekazującemu. 
 
Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron. 
 
 

PRZEKAZUJĄCY     ODBIERAJĄCY 
 
 
 
Wykonano w 2 egz.: 
Egz. nr 1 – przekazujący 
Egz. nr 2 – odbierający  
* niepotrzebne usunąć 
 


