
Załącznik Nr 1 

…....................................... dnia............................. 

(miejscowość i data) 

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

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

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

(imię, nazwisko, miejsce zamieszkania 

składającego ofertę lub nazwa i siedziba firmy)

NIP.....................................................

Regon................................................. 

Tel. …................................................... 

OŚWIDCZENIE 

Ja  niżej  podpisany  oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  warunkami  postępowania

przetargowego  określonego  w  Ogłoszeniu  o  przetargu  publicznym  na  sprzedaż  witryn

chłodniczych  typu  TATIANA  1.ON2  znajdujących  się  na  Targowisku  Miejskim  przy

ul.  Targowej  w  Starachowicach  oraz  treścią  wzoru  umowy.  Akceptuję  warunki  udziału

w postępowaniu oraz oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym przedmiotu

sprzedaży/biorę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin 

 w przypadku rezygnacji z oględzin przed złożeniem oferty)*. 

Składam ofertę zakupu witryny nr …..................

na kwotę:..................................... brutto 

(słownie złotych:........................................................................................................ ).

 W załączeniu dowód wpłaty wadium. 

 Załączniki: 

1. potwierdzenie wpłaty wadium. 

Podpis Oferenta…..................................................... 

*- niepotrzebne skreślić 



Zał. nr 2 

Wzór umowy

 Umowa sprzedaży 

zawarta w dniu.......................... w Starachowicach, pomiędzy: Gminą Starachowice, ul. Radomska

45,  27-200  Starachowice,  NIP:..................................,  REGON:.................................,  zwaną  dalej

„Sprzedawcą”,  reprezentowaną  przez  Marka  Materka-  Prezydenta  Miasta  Starachowice

a:  

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

( podstawowe dane Kupującego),

zwana w treści umowy „Kupującym”. 

§ 1

Sprzedawca  sprzedaje  a  Kupujący  nabywa  witrynę  chłodniczą  typu  TATIANA  1.ON2

Nr fabryczny...............................  Data produkcji: czerwiec 2008 rok

Ciężar 60,00 kg

Napięcie znamionowe 230V/50Hz

Moc znamionowa oświetl. 18,00 W

Czynnik 134a

Ilość czynnika 0,18 kg

Moc znamionowa 0,16 W

Kl. Klimat. N

Znak temp. 2-8 0 C

Temp. ot. do 25 0 C

Data produkcji: czerwiec 2008 rok

§ 2 

Witryna o którym mowa w § 1 stanowi własność Sprzedawcy, jest wolna od wad prawnych, nie jest

obciążona  prawami  na  rzecz  osób  trzecich  oraz  w  stosunku  do  niego  nie  toczy  się  żadne

postępowanie,  nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 

§ 3 

Kupujący, tytułem należności za przedmiotową witrynę zapłaci Sprzedawcy kwotę..................... zł

brutto ( słownie:................................................................), płatną na rachunek bankowy Sprzedawcy

nr  06 1560 0013 2851 9704 3000 0002 Getin Noble Banka S.A., w terminie 7 dni po otrzymaniu

faktury VAT. 

§ 4 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty, o której mowa

w § 3, na rachunek Sprzedawcy, wskazany na fakturze VAT.

§ 5

Kupujący oświadcza,  że  znany  jest  mu  stan  techniczny  witryny określonego  w §  1  niniejszej

umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedawcy. 



 § 6

Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy ponosi Kupujący. 

§ 7 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie

przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 9 

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

KUPUJĄCY: SPRZEDAWCA: 


