Załącznik nr 2
Zn. spr.: LODR.23242.2020.ABI.KR
Imię i nazwisko lub nazwa firmy: …………………………………….
Adres / siedziba oferenta: ……………………………………………..
NIP (dotyczy osób prawnych): …………………………………….….
PESEL (dotyczy osób fizycznych): ……………………………………
Tel.: ………….……………………………...
Adres e-mail: ……………………………….

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Kalsk 91
66-100 Sulechów

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do zaproszenia (obwieszczenia) z dnia 17.08.2020 r. o publicznym przetargu
pisemnym, zn. spr.: LODR.232.4.2020.ABI.KR na sprzedaż zbędnych i zużytych składników
majątku ruchomego, składam/my niniejszą ofertę na poniższą/sze pozycję/je przetargową/we,
oferując/my następującą cenę nabycia:

Lp.

Numer
inwentarzowy
/ewidencyjny

Nazwa składnika
majątku ruchomego

Wartość ofertowa
zakupu (brutto)

1.
2.
3.
4.
5.
1.Oświadczam/y, że:
a) zapoznałem/am się z treścią przedmiotowego ogłoszenia o sprzedaży zbędnych i zużytych
składników majątku Skarbu Państwa, zastrzeżeń nie wnoszę,
b) uzyskałem/am wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty,

c) zapoznałem/am się ze stanem technicznym składników rzeczowych majątku ruchomego lub
praw na dobrach niematerialnych, bądź oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za skutki
wynikające z rezygnacji z oględzin,
d) nabywam mienie w stanie technicznym i w ukompletowaniu, w jakim znajduje się w dniu
wydania i podpisania umowy sprzedaży oraz zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do
organizatora przetargu z tytułu uszkodzeń i wad jakie mogą wystąpić w przyszłości,
e) jestem świadom zużycia eksploatacyjnego rzeczy ruchomych, na które składam ofertę w celu
zawarcia umowy sprzedaży,
f) uważam/my się za związanego/ych niniejszą ofertą począwszy od upływu terminu składania
ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży,
g) zobowiązuję się do wniesienia zapłaty za nabyte przeze mnie składniki rzeczowe majątku
ruchomego w terminie i w sposób wskazany przez sprzedającego.
2. Wyrażam zgodę na przesłanie zawiadomienia o wynikach przetargu droga elektroniczną na
adres …………………………………………………………………..……………………..…..
3. Osoba do kontaktu ………………………………………………tel.……..……………….....
adres e-mail…………………………………………………….…..
4. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
………………………………………………………………………………………….……….
5. Wszelkie dane zawarte w niniejszej ofercie odpowiadają rzeczywistości i złożone zostały
przeze mnie zgodnie z prawdą.
6. W załączeniu przekazuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Roln iczego
z siedzibą w Kalsku, Kalsk 91, 66-100 Sulechów moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury oraz realizacji
umowy sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego, stanowiącego własność
Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Dane osobowe podaję dobrowolnie
i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

……………………….………………. dnia ………………………..
miejscowość
..............................................................
(czytelny podpis oferenta)

