									 Załącznik nr 2 do ogłoszenia



OFERTA ZAKUPU

DANE  OFERENTA:
Nazwa firmy/ imię i nazwisko


Adres:
województwo: …...............
miejscowość:....................                                          kod pocztowy ...........................  
ulica: ….....................	…...	                                     nr. ….........................................
tel..................................                                              mail...........................................

Regon............................				NIP............................





Oświadczam, że oferuję zakup niżej wymienionego pojazdu  za cenę:

Lp.
Marka i typ
Numer rejestracyjny
 Cena wywoławcza
w zł brutto
Proponowana cena
 brutto w zł
1
Mercedes Sprinter 316 CDI
SK 180AW
6 720,00,-








..........................................................................
                                                                                      data i podpis Oferenta














                                                                                   Załącznik nr 3 do ogłoszenia 


     	                                                                       
OFERTA ZAKUPU


DANE  OFERENTA:
Nazwa firmy/ imię i nazwisko


Adres:
województwo: …...............
miejscowość:....................                                          kod pocztowy ...........................  
ulica: ….................	…...	                                     nr. ….........................................
tel..................................                                              mail...........................................

Regon............................				 NIP............................





Oświadczam, że oferuję zakup niżej wymienionego pojazdu  za cenę:

Lp.
Marka i typ
Numer rejestracyjny
 Cena wywoławcza
w zł brutto
Proponowana cena
 brutto w zł
1
Mercedes Sprinter 316 CDI
SK 3961X
6 240,00,-








..........................................................................
                                                                                      data i podpis Oferenta













				                                        Załącznik nr 4 do ogłoszenia   

   	                                                                       
OFERTA ZAKUPU

DANE  OFERENTA:
Nazwa firmy/ imię i nazwisko


Adres:
województwo: …...............
miejscowość:....................                                          kod pocztowy ...........................  
ulica: ….................	…...	                                     nr. ….........................................
tel..................................                                              mail...........................................

Regon............................				NIP............................





Oświadczam, że oferuję zakup niżej wymienionego pojazdu  za cenę:

Lp.
Marka i typ
Numer rejestracyjny
 Cena wywoławcza
w zł brutto
Proponowana cena
 brutto w zł
1
Mercedes Sprinter 316 CDI
SK 7164U
5 400,00,-








..........................................................................
                                                                                      data i podpis Oferenta















				                                        Załącznik nr 5 do ogłoszenia

      	                                                                       
OFERTA ZAKUPU

DANE  OFERENTA:
Nazwa firmy/ imię i nazwisko


Adres:
województwo: …...............
miejscowość:....................                                          kod pocztowy ...........................  
ulica: ….................	…...	                                     nr. ….........................................
tel..................................                                              mail...........................................

Regon............................				NIP............................





Oświadczam, że oferuję zakup niżej wymienionego pojazdu  za cenę:

Lp.
Marka i typ
Numer rejestracyjny
 Cena wywoławcza
w zł brutto
Proponowana cena
 brutto w zł
1
Mercedes Sprinter 313 CDI
SK 57605
2 070,00,-








..........................................................................
                                                                                      data i podpis Oferenta















				                         Załącznik nr 6 do ogłoszenia


      	                                                                       
OFERTA ZAKUPU

DANE  OFERENTA:
Nazwa firmy/ imię i nazwisko


Adres:
województwo: …...............
miejscowość:....................                                          kod pocztowy ...........................  
ulica: ….................	…...	                                     nr. ….........................................
tel..................................                                              mail...........................................

Regon............................				NIP............................





Oświadczam, że oferuję zakup niżej wymienionego pojazdu  za cenę:

Lp.
Marka i typ
Numer rejestracyjny
 Cena wywoławcza
w zł brutto
Proponowana cena
 brutto w zł
1
Mercedes Vito 
SK 8028G
2 220,00,-








..........................................................................
                                                                                      data i podpis Oferenta














				                                     Załącznik nr 7 do ogłoszenia 

     	                                                                       
OFERTA ZAKUPU

DANE  OFERENTA:
Nazwa firmy/ imię i nazwisko


Adres:
województwo: …...............
miejscowość:....................                                          kod pocztowy ...........................  
ulica: ….................	…...	                                     nr. ….........................................
tel..................................                                              mail...........................................

Regon............................				NIP............................





Oświadczam, że oferuję zakup niżej wymienionego pojazdu  za cenę:

Lp.
Marka i typ
Numer rejestracyjny
 Cena wywoławcza
w zł brutto
Proponowana cena
 brutto w zł
1
Renault Master 2,5
SK 0284P
6 450,00,-








..........................................................................
                                                                                      data i podpis Oferenta















				       			Załącznik nr 8 do ogłoszenia 

     	                                                                       
OFERTA ZAKUPU

DANE  OFERENTA:
Nazwa firmy/ imię i nazwisko


Adres:
województwo: …...............
miejscowość:....................                                          kod pocztowy ...........................  
ulica: ….................	…...	                                     nr. ….........................................
tel..................................                                              mail...........................................

Regon............................				NIP............................





Oświadczam, że oferuję zakup niżej wymienionego pojazdu  za cenę:

Lp.
Marka i typ
Numer rejestracyjny
 Cena wywoławcza
w zł brutto
Proponowana cena
 brutto w zł
1
Renault Master 2,5
SK 0977P
5 220,00,-








..........................................................................
                                                                                      data i podpis Oferenta















				      			 Załącznik nr 9 do ogłoszenia 

     	                                                                       
OFERTA ZAKUPU

DANE  OFERENTA:
Nazwa firmy/ imię i nazwisko


Adres:
województwo: …...............
miejscowość:....................                                          kod pocztowy ...........................  
ulica: ….................	…...	                                     nr. ….........................................
tel..................................                                              mail...........................................

Regon............................				NIP............................





Oświadczam, że oferuję zakup niżej wymienionego pojazdu  za cenę:

Lp.
Marka i typ
Numer rejestracyjny
 Cena wywoławcza
w zł brutto
Proponowana cena
 brutto w zł
1
Renault Master 2,5
SK 3268R
5 370,00,-








..........................................................................
                                                                                      data i podpis Oferenta















                                                                           
				      			 Załącznik nr 10 do ogłoszenia

      	                                                                       
OFERTA ZAKUPU

DANE  OFERENTA:
Nazwa firmy/ imię i nazwisko


Adres:
województwo: …...............
miejscowość:....................                                          kod pocztowy ...........................  
ulica: ….................	…...	                                     nr. ….........................................
tel..................................                                              mail...........................................

Regon............................				NIP............................





Oświadczam, że oferuję zakup niżej wymienionego pojazdu  za cenę:

Lp.
Marka i typ
Numer rejestracyjny
 Cena wywoławcza
w zł brutto
Proponowana cena
 brutto w zł
1
Renault Master 2,5
SK 843EG
3 600,00,-








..........................................................................
                                                                                      data i podpis Oferenta















				       			Załącznik nr 11 do ogłoszenia

      	                                                                       
OFERTA ZAKUPU

DANE  OFERENTA:
Nazwa firmy/ imię i nazwisko


Adres:
województwo: …...............
miejscowość:....................                                          kod pocztowy ...........................  
ulica: ….................	…...	                                     nr. ….........................................
tel..................................                                              mail...........................................

Regon............................				NIP............................





Oświadczam, że oferuję zakup niżej wymienionego pojazdu  za cenę:

Lp.
Marka i typ
Numer rejestracyjny
 Cena wywoławcza
w zł brutto
Proponowana cena
 brutto w zł
1
Renault Master 3,0
SK 7532G
4 710,00,-








..........................................................................
                                                                                      data i podpis Oferenta















				       			Załącznik nr 12 do ogłoszenia 


     	                                                                       
OFERTA ZAKUPU

DANE  OFERENTA:
Nazwa firmy/ imię i nazwisko


Adres:
województwo: …...............
miejscowość:....................                                          kod pocztowy ...........................  
ulica: ….................	…...	                                     nr. ….........................................
tel..................................                                              mail...........................................

Regon............................				NIP............................





Oświadczam, że oferuję zakup niżej wymienionego pojazdu  za cenę:

Lp.
Marka i typ
Numer rejestracyjny
 Cena wywoławcza
w zł brutto
Proponowana cena
 brutto w zł
1
Renault Master 3,0
SK 7535G
4 860,00,-








..........................................................................
                                                                                      data i podpis Oferenta














				       			Załącznik nr 13 do ogłoszenia 

     	                                                                       
OFERTA ZAKUPU

DANE  OFERENTA:
Nazwa firmy/ imię i nazwisko


Adres:
województwo: …...............
miejscowość:....................                                          kod pocztowy ...........................  
ulica: ….................	…...	                                     nr. ….........................................
tel..................................                                              mail...........................................

Regon............................				NIP............................





Oświadczam, że oferuję zakup niżej wymienionego pojazdu  za cenę:

Lp.
Marka i typ
Numer rejestracyjny
 Cena wywoławcza
w zł brutto
Proponowana cena
 brutto w zł
1
Renault Master 2,5
SK 7538G
4 620,00,-








..........................................................................
                                                                                      data i podpis Oferenta















				       			Załącznik nr 14 do ogłoszenia  

    	                                                                       
OFERTA ZAKUPU

DANE  OFERENTA:
Nazwa firmy/ imię i nazwisko


Adres:
województwo: …...............
miejscowość:....................                                          kod pocztowy ...........................  
ulica: ….................	…...	                                     nr. ….........................................
tel..................................                                              mail...........................................

Regon............................				NIP............................





Oświadczam, że oferuję zakup niżej wymienionego pojazdu  za cenę:

Lp.
Marka i typ
Numer rejestracyjny
 Cena wywoławcza
w zł brutto
Proponowana cena
 brutto w zł
1
Peugeot Boxer
SK 1243P
5 610,00,-








..........................................................................
                                                                                      data i podpis Oferenta















				       			Załącznik nr 15 do ogłoszenia 

    	                                                                       
OFERTA ZAKUPU

DANE  OFERENTA:
Nazwa firmy/ imię i nazwisko


Adres:
województwo: …...............
miejscowość:....................                                          kod pocztowy ...........................  
ulica: ….................	…...	                                     nr. ….........................................
tel..................................                                              mail...........................................

Regon............................				NIP............................





Oświadczam, że oferuję zakup niżej wymienionego pojazdu  za cenę:

Lp.
Marka i typ
Numer rejestracyjny
 Cena wywoławcza
w zł brutto
Proponowana cena
 brutto w zł
1
Renault Kangoo cięż.
SK 0288B
1 590,00,-








..........................................................................
                                                                                      data i podpis Oferenta















				       			Załącznik nr 16 do ogłoszenia

      	                                                                       
OFERTA ZAKUPU

DANE  OFERENTA:
Nazwa firmy/ imię i nazwisko


Adres:
województwo: …...............
miejscowość:....................                                          kod pocztowy ...........................  
ulica: ….................	…...	                                     nr. ….........................................
tel..................................                                              mail...........................................

Regon............................				NIP............................





Oświadczam, że oferuję zakup niżej wymienionego pojazdu  za cenę:

Lp.
Marka i typ
Numer rejestracyjny
 Cena wywoławcza
w zł brutto
Proponowana cena
 brutto w zł
1
Renault Kangoo osob.
SK 9385G
1 080,00,-








..........................................................................
                                                                                      data i podpis Oferenta















