
załącznik nr 1 

 

Opis techniczny zespołu pojazdów i pługa  

Opis zespołu pojazdów z określeniem roku produkcji, przebiegu, danych technicznych i ceny 

wywoławczej. Zespół pojazdów posiada aktualne badania techniczne. 

 

1. Ciągnik Rolniczy ZETOR 3320 

1) nr rej. RP 027T rok produkcji 1997 

2) kolor: czerwony 

3) przebieg: 3497 mtg 

4)VIN: 02144 

5) poj. silnika: 2697cm3, oznaczenie silnika: Z 5201  

6) moc silnika: 33 kW (45KM) 

7) rozstaw osi: 2123 mm 

8) liczba cylindrów: 3 

9) skrzynia biegów: manualna 

2. Przyczepa ciężarowa marki Autosan D-50, 

1) nr rej. RP 0278P, rok prod. 1978,  

2) dmc: 8350 kg, 

3) ładowność: 6000 kg, 

4) przyczepa skrzyniowa  

5) nr podwozia 38187 

3. Pług 

1) szerokość 2 metry 

2) wysokość 0,5 metra 

 

Cena wywoławcza zespołu pojazdów: 33 000,00 zł  

(słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych) 

 

 

 

 



załącznik 2 

 

Formularz ofertowy 

 

Nazwisko, imię  

(Firma)..……………………………………………………................................................................ 

 

Adres  

(siedziba) ….................................................…..............................….................................................... 

 

Numer telefonu …................................................ faxu:  …...........….................................................... 

Adres e-mail: …………………………………...PESEL/NIP: …......................................................... 

 

Zobowiązanie oferenta: 

Nawiązując do ogłoszenia o sprzedaży używanego zespołu pojazdów ciągnika i przyczepy składam 

ofertę zakupu: 

cena ofertowa zakupu brutto zł: …............................. 

słownie: …........................................................................................................................................... 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z treścią ogłoszenia o przetargu na sprzedaż używanego zespołu pojazdów                       

i w pełni ją akceptuję. 

2. Jest mi znany stan techniczny ciągnika Zetor RP 027T i przyczepy ciężarowej Autosan D-50 RP 

0278P i w przypadku ewentualnych wad ukrytych nie będę wnosić roszczeń w stosunku do 

Sprzedającego. 

3. W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do zawarcia z 

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Przemyślu umowy sprzedaży, której wzór stanowi 

załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu. 

4. W przypadku nie wybrania mojej oferty proszę o zwrot wadium na konto nr 

………………………………………………………………………………………………………… 

Załączniki do oferty: 

1................................. 

2................................. 

 

 

       Data …............................................                     Podpis czytelny: …...................................... 



Załącznik nr 3 

 

Umowa sprzedaży 

używanego Ciągnika Rolniczego Zetor wraz z pługiem oraz używaną przyczepą Autosan D-50 

 

zawarta w dniu....................... w Przemyślu pomiędzy: 

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego z siedzibą ul. Topolowa 7, 37 – 700 Przemyśl, NIP: 

795 21 46 223, 

reprezentowanym przez  

Dyrektora Marka Mazurka 

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym” 

a  

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

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

reprezentowanym przez: 

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

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym” 

o następującej treści: 

§ 1 

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa używany Ciągnik Rolniczy marki Zetor, nr rej. RP 

027T, rok. prod. 1997r. VIN :02144, wraz z pługiem oraz używaną przyczepę ciężarową Autosan 

D-50, nr rej. RP 0278P, rok. prod.1978, VIN 38187  

§ 2 

1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem Ciągnika i przyczepy o których mowa w §1 umowy 

oraz, że są wolne od wad prawnych, nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich, oraz, iż nie 

toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd ani, że nie stanowi on 

przedmiotu zabezpieczenia. 

2. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 1, a Sprzedający umożliwił mu swobodny przegląd pojazdu. 

3. Kupujący oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń co do stanu technicznego pojazdu, jego 

właściwości, wyposażenia, parametrów a także jego wyglądu. 

4. Kupujący oświadcza, że sprawdził oznaczenia numerowe VIN i dowodów rejestracyjnych              

i nie wnosi do nich zastrzeżeń. 

§3 



1. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Sprzedającego ceny sprzedaży zespołu pojazdów 

określonego w §1 umowy za kwotę …......................... zł brutto (słownie: 

….......................................................................... zł) . 

2. Płatność nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni od zawarcia niniejszej  ………………..przelewem 

na rachunek bankowy Sprzedającego 

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

 §4 

W przypadku braku dokonania wpłaty przez Kupującego w terminie …… Sprzedający może 

odstąpić od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Sprzedający może złożyć w terminie 

10 dni od upływu terminu zapłaty za pojazd. 

 §4 

1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty przez Kupującego. 

Sprzedający zobowiązuje się wydać Kupującemu zapasowe kluczyki oraz wszelkie posiadane 

dokumenty dotyczące zespołu pojazdu. Strony na tę okoliczność sporządzą protokół zdawczo  – 

odbiorczy. 

2. Z chwilą wydania zespołu pojazdów na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary z nim 

związane oraz ryzyko przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. 

§5 

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego. 

§6  

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

Sprzedający:                                                    Kupujący:  

 

 

 



 

 


