
Załącznik do Zarządzenia Nr 21/16 Dyrektora WORD w Warszawie z dnia 28.10.2016 r. 

„Zasady sprzedaży zestawu pojazdów egzaminacyjnych: samochodu ciężarowego DAF          

i przyczepy ciężarowej GNIOTPOL, stanowiącego własność Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Warszawie” 

 

1. Zestaw pojazdów składa się z: samochodu ciężarowego DAF FA LF 55 220G13          

o numerze rejestracyjnym WA 46006 i przyczepy ciężarowej GNIOTPOL G8010SP    

o numerze rejestracyjnym WA 278AF. 

2. Ogłoszenie o sprzedaży zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w czterech miejscach 

egzaminowania: ul. Odlewnicza 8, ul. Radarowa 1, ul. Powstańców Śląskich 127a, 

Grójec, ul. Sportowa 16, a także na stronie internetowej WORD Warszawa oraz 

przesłane do innych WORD-ów, Stowarzyszeń OSK, itp. 

3. Ogłoszenie o sprzedaży zawierać będzie następujące informacje: marka oraz typ 

pojazdu, numer rejestracyjny, rok produkcji, dane techniczne, przebieg, wycenę 

rzeczoznawcy. W Ogłoszeniu wskazany będzie termin, do którego zainteresowani 

zakupem mogą złożyć ofertę z proponowaną ceną zakupu, a także termin otwarcia 

ofert. 

4. Cena wywoławcza równa jest cenie wskazanej w wycenie dokonanej przez 

uprawnionego rzeczoznawcę Polskiego Związku Motorowego z siedzibą w Warszawie, 

ul. Górczewska 228 F. 

5. Nie dopuszcza się ofert częściowych, na pojedynczy pojazd. Rozpatrywane będą 

wyłącznie oferty na zestaw pojazdów. 

6. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie w sekretariacie Dyrektora WORD 

w Warszawie ul. Odlewnicza 8, pok. 213, w terminie do dnia 7 grudnia 2016 r. do 

godziny 10.00. Kopertę należy opisać: „WORD Warszawa, oferta zakupu zestawu 

pojazdów: samochodu ciężarowego DAF WA 46006 i przyczepy GNIOTPOL WA 

278AF", nie otwierać przed dniem 7 grudnia 2016 r. godz. 10.15” 

7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 grudnia 2016 r. o godzinie 10.15, w pok. 

211. 

8. Po otwarciu ofert Komisja wyznaczona przez Dyrektora WORD, w terminie nie 

dłuższym niż 2 dni, przekaże Dyrektorowi WORD ocenę złożonych ofert zakupu. 

9. Dyrektor WORD Warszawa podejmie decyzję o sprzedaży Zestawu pojazdów na 

podstawie przedstawionej przez Komisję oceny złożonych ofert. Wybrana zostanie 

oferta z najwyższą zaoferowaną ceną. 

10. Po podjęciu przez Dyrektora WORD decyzji o sprzedaży pojazdu Kupujący, którego 

oferta zostanie wybrana, poinformowany zostanie pisemnie o terminie i miejscu 

zawarcia umowy. 

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert. 

12. Zapłata za przedmiot sprzedaży nastąpi w ciągu trzech dni od daty podpisania przez 

obie strony umowy sprzedaży zestawu pojazdów. 

13. Wydanie zakupionego pojazdu nastąpi na podstawie protokołu przekazania, po 

zaksięgowaniu należnej  kwoty zakupu na koncie WORD Warszawa. 



 

FORMULARZ OFERTOWY KUPUJĄCEGO 

 

Dane dotyczące Kupującego – dane do faktury 

 

Nazwisko, imię (Firma):  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Adres, (siedziba): ………………………………………………………………… 

Numer telefonu:   ………………………………………………………………… 

Numer faxu:         ………………………………………………………………… 

Numer NIP:   

REGON:        ……………………………… 

 

Dane dotyczące Sprzedającego 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie 

ul. Odlewnicza 8 

03-231 Warszawa 

REGON: 013035534 

NIP: 113-19-48-935 

Oferta 

 

Nawiązując do ogłoszenia o sprzedaży zestawu pojazdów ciężarowych: 

ciężarówki DAF FA LF55.220G13 o numerze rejestracyjnym WA 46006            

i przyczepy ciężarowej GNIOTPOL G8010SP o numerze rejestracyjnym WA 

278AF oferuję cenę: 

Cena ofertowa brutto - DAF…………………………………………….  zł 

Cena ofertowa brutto – GNIOTPOL …………………………………… zł 

Cena ofertowa brutto – zestaw pojazdów ………………………………. zł 

(słownie:………………………………………………………………….  zł) 

 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z treścią ogłoszenia oraz z „Zasadami sprzedaży zestawu 

pojazdów egzaminacyjnych: samochodu ciężarowego DAF i przyczepy 

ciężarowej GNIOTPOL, stanowiącego własność Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Warszawie” i akceptuję zawarte w nich warunki. 

2. Zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdów, których dotyczy oferta 

 i nie mam do niego zastrzeżeń. 

 

 

 
Data………………….                               Czytelny podpis Kupującego ………………….. 


