pieczątka firmy

FORMULARZ OFERTOWY

do nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego
na sprzedaż 10 sztuk tramwajów typu 105 Na
I. Dane Kupującego
1 Pełna nazwa firmy
2 Dokładny adres
3 Adres do korespondencji
4 Województwo
5 NIP
6 REGON
7 Nr kierunkowy
8 Nr telefonu
9 Nr faxu
10 e-mail
11 Internet
12

Osoba do kontaktów
(nazwisko, tel/fax)

13

Nazwa Banku
Nr konta

14 Data sporządzenia oferty
15 PESEL *
16 Adres zamieszkania*
* dotyczy oferenta, który prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i posiada wpis w CEIDG

podpis i stanowisko
upoważnionego przedstawiciela firmy

pieczątka firmy

Cena.
Wartość netto jednego wagonu 105 Na kompletnego : ………………………………………..…
Wartość netto 8 szt. kompletnych wagonów 105 Na : …………………………………………….
Wartość netto jednego wagonu 105 Na zdekompletowanego : …………………………………
Wartość netto 2 szt. zdekompletowanych wagonów 105 Na : ………………………………….
Łączna wartość 10 szt. (8 kompletnych + 2 zdekompletowane) wagonów 105 Na netto :
………………………………………………….
+ 23 % pod. VAT (tj. …………………) =

………………………….. …………………………………………….zł brutto

słownie brutto:.................................................................................................................................... zł

UWAGA:
1. Ceny podane w ofercie są ostateczne i nie podlegają zmianie.
2. W przypadku gdy Kupujący będzie czynnym podatnikiem VAT na dzień dokonania
transakcji i dokona zakupu celem rozbiórki z przeznaczeniem na złom zobowiązanym
do rozliczenia podatku VAT od przedmiotowej sprzedaży będzie Kupujący w ramach
mechanizmu odwrotnego obciążenia.
3. W przypadku gdy Kupujący nie będzie czynnym podatnikiem VAT na dzień dokonania
transakcji lub będzie czynnym podatnikiem VAT na dzień transakcji, ale nabędzie
tramwaje na własne potrzeby lub celem odsprzedaży, zobowiązanym do rozliczenia
podatku VAT będzie Sprzedający.
4. Kupujący zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w zakresie pkt. 2 lub pkt. 3.
5. Oświadczenia:
1)

Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba fizyczna*/ osoba prawna*/

2)

Oświadczam, że niniejszy zakup przeznaczony jest: do rozbiórki z przeznaczeniem na złom*/ na

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej*/ konsorcjum*/ jednoosobowa
działalność gospodarcza*.
potrzebne własne lub odsprzedaż*.

*niepotrzebne skreślić

podpis i stanowisko
upoważnionego przedstawiciela firmy
…………..............................
Miejscowość – data

