Załącznik nr 3 do Zarządzenie nr 156/2020
Burmistrza Wielunia z dnia 26.10.2020 r.

FORMULARZ OFERTOWY
do przetargu na:
sprzedaż pojazdu: VOLKSWAGEN LT46, o nr rej. ………………….
................................. dnia....................... 2020 r.
DANE OFERENTA:
Imię i nazwisko /nazwa:.................................................................................................................
Adres/siedziba:..................................................................................................................
PESEL/REGON:...................................................................................................................
NIP:..............................................................................................................
Telefon kontaktowy:.................................................................................................................
Składam ofertę na zakup pojazdu: VOLKSWAGEN LT46, o nr rej. ……………………….
za cenę:............................................................. zł (brutto)
(słownie:......................................................................................................................................).
Jednocześnie oświadczam, iż:
-

zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

-

zapoznałem się ze stanem oferowanego pojazdu;

-

wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty, jako najkorzystniejszej pod
względem oferowanej ceny, kwota wadium została zaliczona na poczet ceny nabycia;

-

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

W załączeniu:
-

dowód wniesienia wadium;

-

………………………………
…………………………………………
Podpis osoby / osób upoważnionych do złożenia oferty

Klauzula informacyjna dotycząca RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, Pl.
Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@um.wielun.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w przetargu na sprzedaż pojazdu i ew.
zawarciem umowy sprzedaży, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniem Pani/ Pana danych
osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania o których mowa w art. 6 ust. 1 lit b RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany przepisami prawa w tym
zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określonych w przepisach powszechnych
uregulowaniach wewnętrznych urzędu w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie roszczeń
wynikających z przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w
przetargu oraz zakupu pojazdu.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

Załącznik nr 4 do Zarządzenie nr 156/2020
Burmistrza Wielunia z dnia 26.10.2020 r.

UMOWA SPRZEDAŻY
zawarta w dniu …………………………2020 r., pomiędzy:
Gminą Wieluń, z siedzibą w 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1 nr REGON 730934750, NIP
832-196-10-78,
reprezentowanym przez Burmistrza Wielunia – Pawła Okrasę
zwanym dalej Sprzedającym
a
…………………………………………………………………………………..…………………………………….
…..…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
zwany dalej Kupującym, o następującej treści :
§1
1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu, będącego przedmiotem umowy i nie ma
ograniczeń co do jego rozporządzaniem i przedmiot umowy nie jest obciążony prawami osób trzecich.
2. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje określony pojazd – autobus marki VOLKSWAGEN LT46
nr nadwozia ………………………. rok prod. 2002 nr rej………………….. za cenę
…………………………… zł. (słownie : ………………………………………………………………………..),
płatną w terminie do 7 dni na rachunek 81 1020 2212 0000 5802 0404 8708.
3. Wydanie nastąpi w dniu………………………….. na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego.
§2
1. Kupujący oświadcza, iż znane mu są parametry, wyposażenie i stan techniczny pojazdu i w tym
zakresie nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego i nie wnosi do
nich żadnych zastrzeżeń.
3. Sprzedający oświadcza, że na dzień dzisiejszy nie są mu znane żadne wady fizyczne pojazdu oraz
zastrzega, że nie odpowiada za naprawy oraz wymiany części powstałych w wyniku normalnego
zużycia pojazdu będącego przedmiotem umowy.
4. Sprzedający w dniu wydania pojazdu przekazał Kupującemu wszystkie posiadane przez siebie
dokumenty związane z pojazdem.

§3
W chwili wydania pojazdu Kupującemu, przechodzi na niego ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu
umowy.
§4
Sprzedający zapewnia Kupującego, że przedmiot umowy wolny jest od wad prawnych.
§5
Wszelkie obciążenia publicznoprawne związane z niniejszą transakcją poniesie Kupujący.
§6
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje
Sprzedający, 1 Kupujący.
§7
W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa cywilnego.

..........................................
Sprzedający

...........................................
Kupujący

