
Załącznik nr 2 

do ogłoszenia Wojewody Kujawsko -Pomorskiego o pisemnym przetargu na ;„Sprzedaż maszyn i urządzeń wchodzących w 

skład mienia pozostałego po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania 

zawartej pomiędzy Skarbem państwa a METRON- INVESTMENT sp. z o.o. w Toruniu 

 

 

 

 

Dane Oferenta (Pieczątka); 

 

Imię i nazwisko………………………… 

 

Firma i siedziba……………………….. 

 

Adres: …………………….…………… 

 

NIP: ……………………...……………. 

 

REGON:………………………………. 

 

adres e-mail: ................................................... 

 

tel.: ...................................................... 

 

nr faxu;……………………………… 

 

 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 

 

 

Ja, niżej podpisany(-a) ................................................................................., działając w imieniu i na rzecz         

          (imię i nazwisko osoby uprawnionej)  

 

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

(nazwa i adres oferenta) 

 

w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej w przetargu pisemnym  na  „Sprzedaż maszyn i urządzeń 

wchodzących w skład mienia pozostającego po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego do 

odpłatnego korzystania zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT Sp. z o.o. w Toruniu 

przy ul. Targowej 12-24”, składam niniejszą ofertę: 

  

1. Oferuję zakup rzeczy ruchomych stanowiących przedmiot przetargu wyspecyfikowanych w załączniku  

nr 1 do ogłoszenia Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o pisemnym przetargu na „Sprzedaż maszyn i urządzeń 

wchodzących w skład mienia pozostającego po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego 

do odpłatnego korzystania zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT Sp. z o.o. w 

Toruniu przy ul. Targowej 12-24”,    za cenę ogółem: 

 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość Cena netto Cena brutto 

1 2 3 4 5 

1 

Wszystkie ruchomości stanowiące 

przedmiot przetargu wyspecyfikowane 

w załączniku nr 1 

całość  

 

 

 

.......................... zł netto        (słownie zł netto: .............................................................................................) 

 



.......................... zł VAT     (słownie zł VAT: ..............................................................................................) 

 

.......................... zł brutto
 

(słownie zł brutto: ............................................................................................) 

 

 

2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia do złożenia oferty cenowej na : „Sprzedaż maszyn  

i urządzeń wchodzących w skład mienia pozostającego po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa 

państwowego do odpłatnego korzystania zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT Sp. 

z o.o. w Toruniu przy ul. Targowej 12-24” oraz postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy i akceptujemy warunki w nim zawarte. 

3. Oświadczam/y, że zobowiązuję/my się do zawarcia umowy zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu 

do złożenia oferty cenowej oraz za cenę określoną w niniejszym formularzu ofertowym. 

4. Przedstawiam zaświadczenie o wpisie z Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej w przypadku osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności lub spółki 

cywilnej/odpis z właściwego rejestru sądowego w przypadku oferenta będącego spółką prawa 

handlowego*./dokument udzielonego pełnomocnictwa do występowania w moim imieniu – w przypadku gdy 

oferent działa przez pełnomocników. 

5. Oświadczam/y, że zapoznałem się z warunkami przetargu wskazanymi w ogłoszeniu Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego o pisemnym przetargu na; „Sprzedaż maszyn i urządzeń wchodzących w skład mienia 

pozostającego po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania 

zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT Sp. z o.o. w Toruniu przy ul. Targowej 12-

24” i przyjmuję/y je bez zastrzeżeń.  

6. Oświadczam/y, że zapoznałem się ze stanem rzeczy ruchomych będących przedmiotem niniejszego przetargu  

i nie wnoszę uwag i zastrzeżeń/Oświadczam/y, że rezygnuję z dokonania oględzin i ponoszę odpowiedzialność 

za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin i nie wnoszę uwag i zastrzeżeń*. 

7. Oświadczam/y, że jestem  związany  niniejszą ofertą przez okres 30 dni, od dnia otwarcia ofert. 

8.  Oświadczam/y, że akceptuję wskazane w warunkach przetargu warunki płatności ceny tj. zapłatę pełnej kwoty 

ceny nabywanych ruchomości przed dniem zawarcia umowy sprzedaży, przelewem  na rachunek bankowy 

organizatora  przetargu. 

9. Oświadczam/y, że wniosłem wymagane wadium w wysokości 165 000,00 zł, dokument wpłaty wadium  

w załączeniu do niniejszej oferty. 

10. Wskazuję/y następujące konto bankowe do zwrotu wadium wniesionego  

w pieniądzu................................................................................................................................................... 

11. Oświadczam/y, że wyrażam zgodę na poinformowanie o wynikach przetargu drogą elektroniczną lub  

za pośrednictwem faksu- na wskazany powyżej numer i adres. 

12. W załączeniu do niniejszego formularza ofertowego załączam/y dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o 

przetargu 

 

 

 

 

 

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

                     (miejscowość, data)                                 (podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) uprawnionej(-ych) 

                                                                                    do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

*- niewłaściwe skreślić  


