
REGULAMIN 
dotyczący sprzedaży pojazdu  Volkswagen-Transporter T4 Diesel 2.6T stanowiącego 

własność Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie 

 

Postanowienia Ogólne 
 

§ 1         
 

1. Za gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Miejskiego Zakładu Komunikacji   
     w Lesznie odpowiedzialny jest dyrektor.  
2. Niniejszy regulamin przetargu publicznego pisemnego  określa zasady  uczestnictwa i przebiegu   
    przetargu na sprzedaż samochodu służbowego Volkswagen-Transporter T4 Diesel 2.6T    
    stanowiącego mienie Miejskiego zakładu Komunikacji  w Lesznie. 
3. Regulamin został opracowany  na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r.   
    w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który   
    wyposażone są jednostki budżetowe  (Dz. U. Nr 114, poz.761). 
 

§ 2 
 
1. Organizatorem przetargu jest Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie, 64-100 Leszno, ul. Leśna 4.  
 

§ 3 
 

1. Przetarg na sprzedaż samochodu Volkswagen-Transporter T4 Diesel 2.6T ma formę publicznego  
     przetargu pisemnego.  
2. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające zdolność do czynności   
    prawnych, pod warunkiem wniesienia wadium. 
3. Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z przeniesieniem   
    prawa własności przedmiotu przetargu. 
 

§ 4 
 

1. Wszczęcie przetargu następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej    
    w BIP MZK Leszno : www.mzk.leszno.pl, zamieszczeniem ogłoszenia prasowego w dzienniku o  
   zasięgu lokalnym oraz wywieszenie ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie MZK.  
 

Cena wywoławcza 
 

§ 5           
 

1. Dyrektor zakładu ustala cenę wywoławczą  pojazdu Volkswagen-Transporter T4 Diesel 2.6T  
   w wysokości:    3 600,00 złotych + 23% VAT. 
2. Sprzedaż  pojazdu nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. 
3. Jeżeli pierwszy przetarg nie zostanie zakończony zawarciem umowy zostaje ogłoszony drugi   
    przetarg. Drugi przetarg przeprowadza się w terminie 6 miesięcy od dnia zamknięcia pierwszego   
    przetargu. Cena wywoławcza w drugim przetargu może zostać obniżona, jednakże nie więcej niż o   
    połowę ceny wywoławczej z pierwszego przetargu. 
 

Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia 
 

§ 6      
 
1. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium.  
2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.  
3. Sprzedający ustala wadium  w wysokości   400,00 złotych. 
4. Wadium należy wnieść przelewem na rachunek Sprzedającego: PKP BP S.A I/O Leszno 
     Nr 88 1020 3088 0000  8602 0005 7026 
5. Prawidłowo wpłacone wadium, to wadium, które zostanie zaksięgowane na koncie Sprzedającego do   
    dnia 04.11.2016 r.   
6. Nie ma możliwości dokonania wpłaty w kasie Sprzedającego.  
 
 



7. Potwierdzeniem wpłaty wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. 
8. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną  odrzucone,   
    zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty w terminie 7 dni od dnia  dokonania wyboru lub  
    odrzucenia oferty.  
9.Wadium nie podlega uzupełnieniu. 
10.Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie lub w wymaganej wysokości spowoduje odrzucenie   
    oferty. 
11.Wadium wniesione przez oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny zakupu.  
12.Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg  uchyla się od   
     zawarcia umowy.  
 

Oferty – termin i miejsce składania, wymogi formalne 
 

§ 7        
 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie  z dopiskiem: 
     „Oferta przetargowa  na  zakup samochodu marki  Volkswagen-Transporter T4 Diesel 2.6t”   
2. Oferty winny być złożone w terminie do dnia 04 listopada 2016 r. godz. 10:00 
3. Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data i godzina 

dostarczenia przesyłki na wskazany adres Organizatora przetargu, a nie data stempla pocztowego 
(nadania).  

4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert na ten przedmiot 
przetargu spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta.  

5. Oferent może w każdym czasie przed terminem składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę. 
Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez Oferenta przed upływem terminu do składania ofert 
są skuteczne, przy czym:  

 

     a) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam   
         sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy   
         opatrzyć napisem „ZMIANA”,  
    b) powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co  
        oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć    
        opisem „WYCOFANIE”.  
5. W przypadku wycofania oferty, wadium podlega niezwłocznemu zwrotowi.  
6. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Oferent.  
7. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona na piśmie i musi zawierać:  
     a) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę Oferenta, 
     b) numer telefonu,  
     c) numer PESEL, w przypadku firm numer NIP i REGON,  
     d) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,  
     e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi        
         odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin i nie będzie z tytułu ewentualnych   
         wad ukrytych wnosił roszczeń w stosunku do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie,  
     f) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, 
     g) w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika – pełnomocnictwo udzielone przez   
         umocowane osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
8. Każda zapisana strona oferty musi być podpisana przez Oferenta lub pełnomocnika.    
    Również ewentualne załączniki do oferty, a także wszelkie miejsca, w których Oferent  naniósł   
    zmiany muszą być podpisane przez Oferenta lub pełnomocnika.  
9. Kopie dokumentów stanowiących załącznik do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z   
    oryginałem i opatrzone podpisem Oferenta.  
10. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 

 
Komisja przetargowa 

 

§ 8          
 

1. Do przeprowadzenia przetargu dyrektor powołuje zarządzeniem Komisję Przetargową w składzie   
    co najmniej trzech osób. 
2. Komisja przetargowa przeprowadza postępowanie przetargowe, a w szczególności:  
    a) sprawdza, czy Oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości, we wskazanym terminie, miejscu i   
        formie, 
    b) otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, 



    c) sprawdza ważność ofert,  
    d) dokonuje oceny ofert i wybiera Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, 
    e) sporządza protokół z przebiegu przetargu.  
 

Protokół z przetargu 
 

§ 9     
 

1.  Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który powinien zawierać w  
     szczególności: 
    a) określenie miejsca i czasu przetargu, 
    b) imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej,  
    c) wysokość ceny wywoławczej, 
    d) zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie, 
    e) najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży, 
    d) imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę,  
    e) wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny,  
    f) wnioski i oświadczenia członków komisji.  
3. Protokół z przetargu podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w   
     Lesznie.   
 

Otwarcie ofert, nieważność ofert, wybór oferty 
 

§ 10       
 

1. Otwarcie ofert odbędzie się w terminie  04 listopada 2016 roku o godz. 10:15. 
2. Otwarcie ofert stanowi jawną część przetargu.  
3. Do odbycia przetargu wystarczy złożenie jednej oferty spełniającej wszystkie wymagania wynikające  
    z niniejszego Regulaminu i ogłoszenia o przetargu. 
4. Ocena ofert odbywa się bez udziału oferentów i stanowi cześć niejawną przetargu  
5. W części niejawnej Komisja przetargowa dokona sprawdzenia kompletności ofert i dokona wyboru  
    najkorzystniejszej oferty.  
6. Oferta złożona w przetargu zostaje odrzucona jeżeli:  
   a) jest niezgodna z treścią ogłoszenia o przetargu i/lub treścią niniejszego regulaminu,   
   b) nie zawiera żądanych dokumentów  lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną   
       wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,  
   c) Oferent nie wpłacił wadium, 
   d) nie została podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania, 
   e) została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu. 
7. O odrzuceniu oferty Komisja przetargowa zawiadamia pisemnie Oferenta.  
8. Komisja przetargowa uzna za najkorzystniejszą ważną ofertę z najwyższą ceną. 
9. W razie stwierdzenia, że co najmniej dwóch oferentów zaproponowało najwyższą cenę w tej samej   
     wysokości (zbieżność ofert), Komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie   
     aukcji między tymi oferentami . Ceną wywoławczą  będzie cena zaproponowana w tych ofertach. 
10. W przypadku konieczności przeprowadzenia aukcji, o której mowa w ust. 9,  Organizator zawiadomi  
      pisemnie Oferentów o terminie i miejscu jej przeprowadzenia.   
11. Z chwilą przybicia ostatniego  postąpienia, po trzecim ogłoszeniu zamyka się aukcje i udziela  
      przybicia licytantowi, który  zaoferował najwyższą cenę.  
12. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy kupna-sprzedaży przedmiotu aukcji.  
13. Organizator przetargu poinformuje oferentów o wyniku postępowania w zakresie złożonych przez   
      nich ofert. Ponadto zawiadomi oferenta, który złożył ważną ofertę z  najwyższą ceną, o przyjęciu   
      jego oferty. Wskaże również pozostałą do wpłacenia  kwotę nabycia przedmiotu sprzedaży,   
      pomniejszoną o kwotę wniesionego wadium, a  także dokładny termin podpisania umowy.  
14. Wyniki niniejszego postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej zakładu oraz   
      zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń. 
15. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nastąpi w ciągu 7 dni od dnia wyboru  najkorzystniejszej oferty.  
16. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie w  terminie   
      wskazanym w przesłanym do oferenta zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 17. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez   
       organizatora przetargu.  
18. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży i   
      zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.  



19. Cenę nabycia pomniejszoną o kwotę wniesionego wadium należy wpłacić przelewem na rachunek   
      bankowy Miejskiego Zakładu Komun akacji w Lesznie. 
20. Za termin zapłaty przyjmuje się termin wpływu środków płatniczych na wskazany w  umowie   
      rachunek bankowy zakładu. 
21. Wszelkie koszty transakcji związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży w całości  ponosi Kupujący. 
22. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane. 
23. Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez otwierania.  
24. Jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Sprzedający może   
      wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez  przeprowadzania ich ponownego   
      badania i oceny.  
 

Unieważnienie przetargu 
 

§ 11 
 

1. Przetarg może zostać unieważniony w każdym czasie, bez wyboru którejkolwiek z ofert. 
2. Organizator przetargu nie jest zobowiązany podawać Oferentom przyczyny unieważnienia przetargu. 
3. W razie unieważnienia przetargu, Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec 
   Organizatora przetargu z tego tytułu. 
4.W przypadku unieważnienia przetargu Organizator zwraca niezwłocznie Oferentom wpłacone    
    wadium. 

 
Postanowienia końcowe 

 
§ 12 

 

1. Przedmiot przetargu można obejrzeć w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie  w   
   obecności pracownika  Sprzedającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00   
   do 15:00 w terminie do  dnia 03 listopada 2016 roku po wcześniejszym  telefonicznym umówieniu   
   się – telefon  65 529 72 29. 
 2. Każdy z Oferentów jest związany treścią niniejszego regulaminu oraz treścią ogłoszenia o  danym   
     przetargu.  
3. Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego  regulaminu,   
    a ponadto zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu, na który składa ofertę. 
4. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan techniczny pojazdu będącego przedmiotem  przetargu, ani   
    nie odpowiada za jego ukryte wady.  
5. W przypadku nabycia pojazdu, na który Oferent złożył ofertę, nie będzie wnosił żadnych roszczeń w   
     stosunku do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie. 
 6. Samochód będący przedmiotem przetargu zostanie wydany nabywcy wraz z protokołem  zdawczo –   
    Odbiorczym stanowiącym Załącznik nr 5  niezwłocznie od dnia zapłaty całości zaoferowanej ceny  
    nabycia. 
 7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio  przepisy prawa,   
     w tym przepisy Kodeksu cywilnego.  
 
Załączniki: 
 

Załącznik nr 1 – dane samochodu 
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy  
Załącznik nr 3 – wzór umowy kupna – sprzedaży  
Załącznik nr 4 - oświadczenie o zapoznaniu się ze  wzorem umowy kupna sprzedaży  
Załącznik nr 5 – protokół zdawczo - odbiorczy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 
 
 

D A N E    P O J A Z D U 
 
 

1) marka i typ pojazdu:      Volkswagen-Transporter T4 Diesel 2.6t   

2) nr rejestracyjny:                   PL 58051 

3) rok produkcji:                           1993 

4) data pierwszej rejestracji:             27.04.1994 r. 

5) nr identyfikacyjny pojazdu:              WUZ ZZZ 70 ZRH047473 

6) przebieg rzeczywisty:                 377038 

7) dopuszczalna masa całkowita:                   2565 kg 

8) rodzaj silnika/paliwa:             wysokoprężny/ olej napędowy,  

9) pojemność/ moc silnika:        1895/44kw (60KM) 

10) rodzaj skrzyni biegów:          manualna 

11) barwa nadwozia:                   biała 

12) data ważności badania technicznego:   03.07.2017 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Regulaminu  
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 
Imię i nazwisko / nazwa firmy Oferenta 
......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
........................................... (adres zamieszkania / siedziby firmy Oferenta) Tel. 
.................................................. Fax .................................................. e-mail 
.................................................. Nr PESEL .................................................................................. 
lub Nr NIP ........................................................................................ REGON 
...................................................................................... w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące  
przetargu na : „ 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..” 
składam ofertę zakupu 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… za 
kwotę :  
Cena nabycia brutto: ....................................................................  
Słownie brutto: 
…..............................................................................................................................................  
Jednocześnie oświadczam, że:  
 
1. zapoznałem/-liśmy się z warunkami postępowania przetargowego określonego w  ogłoszeniu o   
    przetargu na sprzedaż pojazdu,  
2. akceptuję/-emy w całości wszystkie warunki udziału w przedmiotowym przetargu, 
3. zapoznałem/-liśmy się ze stanem oferowanego pojazdu / nie zapoznałem/-liśmy się ze stanem   
    oferowanego pojazdu i jestem świadomy odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z   
    oględzin*,  
4. zapoznałem/-liśmy się i akceptuję/-jemy treść umowy sprzedaży,  
5. uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni,  
6. wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem   
    oferowanej ceny, kwota wadium została zaliczona na poczet ceny.  
    
   W załączeniu dowód wniesienia wadium 

 
 
 
 

...........................................................................  
(data) (podpis(y ) osoby osób uprawnionych) 

 
 
 * niepotrzebne skreślić 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Załącznik nr 3 do Regulaminu  
 
 

- WZÓR -  
 
 

Umowa Nr ................................... 
 

kupna-sprzedaży samochodu marki ………………………… Nr rejestracyjny ………………. 
zawarta w dniu ........................... w Lesznie pomiędzy:  
Miejskim Zakładem Komunikacji z siedzibą w Lesznie, ul. Leśna 4  
 
reprezentowanym przez Dyrektora ……………………………………………………, 
zwanym dalej „Sprzedającym”,  
a  
 
1)......................................................................................................................................................
............. ( nazwa, adres oraz numer KRS Oferenta lub nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej) NIP …................................................................. REGON 
….................................................................. r 
reprezentowaną/-nym przez: 
..........................................................................................................................................................
......... zwaną /-ego dalej „Kupującym”  
2) wypełnia osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej Panią /-em 
................................................................................................................................................ 
Legitymującą /-ym się dowodem osobistym seria …............... Nr ….......................................... 
wydanym 
przez.......................................................................................................................................... 
zamieszkałą/ -ym pod adresem: 
............................................................................................................... zwaną / -ym dalej 
KUPUJĄCYM  
 
W wyniku dokonanego przez Sprzedającego wyboru oferty wyłonionej w pisemnym przetargu 
ofertowym zawarto umowę następującej treści: 

 
§ 1 

 
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa pojazd marki ……………………………, Nr rejestracyjny 
…………………., nr identyfikacyjny pojazdu: ……………………………, rok produkcji ……………...  
 

§ 2 
 
Sprzedający oświadcza, że pojazd, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy stanowi jego wyłączną 
własność, jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w 
stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem jest ten pojazd, nie stanowi on 
również przedmiotu zabezpieczenia. 
 

§ 3 
 
1. Kujący tytułem zapłaty ceny za pojazd, o których mowa w § 1 zapłaci Sprzedającemu kwotę brutto:   
     .......................................... zł    (słownie złotych: ..........................................................................),   
    płatną w terminie 7 dni  od dnia otrzymania przez Kupującego rachunku, przelewem na rachunek   
    bankowy  Sprzedającego – ………………………nr   …………………………………………….  
2. Zwłoka Kupującego w zapłacie za zakupiony przedmiot przekraczająca okres 7 dni  upoważnia   
    Sprzedającego do odstąpienia od umowy i nałożenia na Kupującego kary  umownej w wysokości   
    10% kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
 
 
 



§ 4 
 
1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po wniesieniu przez Kupującego ceny nabycia   
    samochodu, o której mowa w § 3. 
2. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny za pojazd.  
3. Datą wniesienia należnej kwoty jest data uznania wskazanego rachunku bankowego. 
4. Miejscem wydania pojazdu będzie siedziba Sprzedającego tj. Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie,   
    ul. Leśna 4  
5. Wydanie pojazdu wraz z dokumentami nastąpi na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego   
    podpisanego przez Kupującego i Sprzedającego. 
6. Wraz z pojazdem Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane przez niego dokumenty   
    dotyczące pojazdu w tym kartę pojazdu, dowód rejestracyjny. 
 

§ 5 
 

1. Kupujący stwierdza, że znany jest mu stan techniczny pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy i   
    oświadcza, że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych roszczeń do Sprzedającego. 
2. Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego i nie wnosi  do nich   
    żadnych zastrzeżeń.  
 

§ 6 
 
Strony ustaliły, że wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy w tym koszty podatku od 
czynności cywilno-prawnych, obciążają Kupującego. 
 

§ 7 
 
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 8 
 
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu  cywilnego.  
 2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy rozstrzygane będą przez sąd  powszechny   
     właściwy dla siedziby Sprzedającego. 
 

§ 9 
 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Sprzedającego i jeden dla 
Kupującego.  
 
 
 
 
                     KUPUJĄCY                                                               SPRZEDAJĄCY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Załącznik nr 4 do  regulaminu 
 
 
 
 

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

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

........................................................................................................................................................ 
/Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składającego ofertę/ 

 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 

Ja  niżej  podpisany/a  oświadczam,  że  zapoznałem/am się  ze  wzorem  umowy  kupna –sprzedaży  

i akceptuję treść niniejszej umowy. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                             ........................................ 
                                                                        (podpis oferenta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 5 do Regulaminu 

  
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY SAMOCHODU 

 
Dotyczący samochodu: 
- marka i typ: ...........................................................................  
- rok produkcji: ........................................................................ 
- stan licznika: ..........................................................................  
- nr rejestracyjny: .....................................................................  
- nr identyfikacyjny pojazdu: .................................................(dane według dowodu rejestracyjnego pojazdu)  
 
Dowód rejestracyjny samochodu:  
- nr i seria ……………………..,  
- data wydania ……..................……..,  
- wydany przez …………….......................………………………………….,  
- ważny do ………...............…………,  
Samochód został przekazany przez: 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................  
( imię i nazwisko osoby upoważnionej przez Sprzedającego)  
 
Samochód został przyjęty przez: 
………………………………....................................................................................................... 
(dane Kupującego) 

 
Przy przekazaniu samochodu stwierdzono następujący stan techniczny: 
 
1. stan techniczny samochodu 
……………………………........................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................2. 
2. wyposażenie: 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................3. 
3. opony 
....................................................................................................................................................... 
4. stwierdzone braki 
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
5. Dokumenty i akcesoria pojazdu:  
   - dowód rejestracyjny: .....................................................................  
   - książka pojazdu ................................,  
   - kluczyki ...................................................................................  
6. Przyjęto bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami         (niepotrzebne skreślić)    
    ..................................................................................................................................................         
    ..................................................................................................................................................  
 
         STRONA ZDAJĄCA                                                   STRONA ODBIERAJĄCA 
......................................................                                       ........................................................ 
......................................................                                        ....................................................... 
(imię i nazwisko, stanowisko, podpis)                                                        (imię i nazwisko, stanowisko, podpis)  
 
.................................................................. 
                 (miejscowość, data) 


