ZAPROSZENIE
do składania ofert na zakup samochodu
1. Przedmiotem zaproszenia do składania ofert jest sprzedaż samochodu służbowego będącego
własnością Banku Nowego BFG S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. Sprzedający: Bank Nowy BFG S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. Ignacego Skorupki 4,
00-546 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy , KRS 0000823132,
NIP 701-09-64-507, REGON 385287279, zwany dalej jako „Bank”
3. Do składania ofert mogą przystąpić wszyscy zainteresowani kupnem samochodu.
4. Dane szczegółowe sprzedawanego samochodu:
- Fiat Bravo WI 675KF, rok produkcji 2011, przebieg 139974 km
5. Specyfikacja samochodu oraz szczegółowy opis stanu technicznego i wyposażenia znajduje
się w opinii sporządzonej przez Biuro Rzeczoznawstwa Samochodowego i Ruchu
Drogowego Jan Denko.
6. Termin składania ofert: do dnia 10.12.2020 r. godz. 15.00
7. Sposób składania ofert: osobiście w siedzibie Banku Nowego BFG S.A. ul. Mickiewicza 7,
38-500 Sanok lub w formie elektronicznej na adres e-mail: centrala@banknowybfg.pl, Na
kopercie lub w temacie wiadomości należy wpisać: „Oferta na zakup samochodu”
8. Złożona przez oferenta oferta powinna zawierać:
- numer rejestracyjny i markę samochodu będącego przedmiotem oferty,
- imię, nazwisko, adres i nr PESEL w przypadku osoby fizycznej,
- nazwę, adres i NIP w przypadku firmy,
- proponowaną cenę za samochód będący przedmiotem oferty,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu oferty lub że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
- datę złożenia oferty i podpis oferenta,
- adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kontaktowego.
9. Cena wywoławcza wynosi 16 600,00 zł brutto. Samochód zostanie sprzedany oferentowi,
który złoży najwyższą ofertę na samochód będący przedmiotem oferty. W przypadku więcej
niż jednej oferty, zawierającej taką samą ofertę cenową, decyduje czas i data wpływu oferty.
10. O wyborze oferty, oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.
11. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zaproszony
do podpisania umowy. Termin oraz miejsce podpisania umowy sprzedawca ustali wspólnie
z oferentem.
12. W przypadku rezygnacji z podpisania umowy, Bank zaprasza do podpisania umowy
oferenta, który jako kolejny zaproponował najwyższą cenę.
13. Wydanie samochodu nastąpi w terminie ustalonym przez Bank wspólnie z nabywcą, po
uprzednim uiszczeniu przez nabywcę ceny nabycia samochodu.
14. Istnieje możliwość obejrzenia samochodu będącego przedmiotem oferty po uprzednim
kontakcie telefonicznym pod numerem + 48 13 46 55 854
15. Bank zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert oraz
jego warunków, a także odwołania zaproszenia bez podania przyczyny, czy też zamknięcia
postępowania bez wybierania jakiejkolwiek oferty.

