
GMINA SABNIE 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                         

 
Sabnie, dnia 23.11.2011 r. 

Wójt Gminy Sabnie zaprasza 
 
do złożenia oferty cenowej na : 
 
„Kupno pojazdu samochodowego marki FSO Polonez” 

 
1. Opis sposobu przygotowania ofert cenowej: 

1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

1.2 na kopercie należy umieścić nazwę/imię i nazwisko i adres oraz napis: 

propozycja cenowa na pn.: „Kupno pojazdu samochodowego marki FSO Polonez”, 

1.3 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 

1.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, 

 
2. Opis przedmiotu: 
Typ: sanitarny 
Marka: FSO Polonez 
Rok produkcji: 1997 
Przebieg: 152 500 km 
Pojemność skokowa: 1598 cm3 
rodzaj paliwa: benzyna 
 
Zdjęcia pojazdu – Załącznik nr 2 
 
 
3. Minimalna wysokość oferty:  
500,00 zł 
 
 
4. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:  
Cena – 100%. 
 
 
5. Wykonawca składając ofertę cenową, składa następujące dokumenty: 

1/ formularz propozycji wg załączonego wzoru. 

 

 

 



6. Miejsce i termin złożenia  oferta cenowej: 

oferta  cenową należy złożyć w terminie do dnia 1 grudnia 2011 r., do godz. 10.00 

w zaklejonej kopercie w siedzibie sprzedającego, tj. w sekretariacie Urzędu Gminy Sabnie przy ul. 

Głównej 73, 08-331 Sabnie. 

Na kopercie należy umieścić nazwę „Urząd Gminy Sabnie” oraz adres, a także swoje 

nazwisko/nazwę i adres, oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn.: 

„Kupno pojazdu samochodowego marki FSO Polonez” 

 oferta  otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona 

zleceniobiorcy nie otwarta. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie 

ofertę przed terminem upływu jej składania. 

 

 

7. Miejsce i termin otwarcia oferty  cenowej: 

Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 1 grudnia 2011 r. o godz. 10:10 

w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Sabnie, ul. Główna 73, pok. nr 7, parter.  

 

 

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są : 

Paweł Nasiłowski, pok. nr 9 

Tel. 25 787 41 90, fundusze@sabnie.pl 

Zbigniew Bocian, pok. nr 1 

Tel. 25 787 41 90, bocian@sabnie.pl  

 

 
            (-)  Paweł Nasiłowski      Wójt Gminy Sabnie 
           (-)  Ireneusz Piotr Wyszyński 
                /przygotował (a)/                                                                                                 /podpisał (a)/ 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 

W załączeniu: 

1. Wzór druku dla „oferty cenowej”. 

2. Zdjęcia pojazdu 



Zał. nr 1 
.................................................................... 
(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres) 
tel. ........................... fax ........................... 
NIP............................................................. 
ul. ............................................................... 
.................................................................... 

............................................. 
(miejscowość, data)   

 

WÓJT GMINY SABNIE  
ul. Główna 73 
08-331 Sabnie 

         
 

OFERTA CENOWA  Nr…… 
 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty  cenowej na zadanie pn.: 

„Kupno pojazdu samochodowego marki FSO Polonez”, 

1. Oferuję zakup przedmiotu zamówienia za kwotę w wysokości 

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

2. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia oferty cenowej” warunki umowy akceptuję i 

zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na ww. warunkach. 

 

 

 

 

                                                                                         Podpisano 
                                            
 

                   ..................................................................               
                /upoważniony przedstawiciel/ 



Zał. nr 2 
 

 

 
 

 


