




 

Wzór formularza oferty 

Propozycja cenowa na wykonanie zadania: 

Recykling 6 pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

 

Dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego 

„Meditrans” SP ZOZ w Warszawie 

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 

Oferent: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Samochód 1. 

Mercedes Sprinter 313 CDI, nr rej. WE 7263F. Oferowana cena (netto):……………………. 

Samochód 2. 

Mercedes Sprinter 313 CDI, nr rej. WE 7264F. Oferowana cena (netto):……………………. 

Samochód 3. 

Mercedes Sprinter 313 CDI, nr rej. WE 7265F. Oferowana cena (netto):……………………. 

Samochód 4. 

Mercedes Sprinter 313 CDI, nr rej. WE 7270F. Oferowana cena (netto):……………………. 

Samochód 5. 

Peugeot Boxer 2.8 HDI, nr rej. WI 7512E. Oferowana cena (netto):…………………………. 

Samochód 6. 

Mercedes Vito 111 CDI, nr rej. WI 9752J. Oferowana cena (netto):…………………………. 

 

Uwagi: Oferty można składać na jeden lub więcej pojazdów. 

 

Uwagi: 

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

 

 

 

…………………………………    …………………………………… 

Miejscowość, data      Pieczątka, podpis Oferenta 
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UMOWA  
 

 

Zawarta w dniu ……………….……… r. w Warszawie, pomiędzy: 
 

Wojewódzką Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy 
ul. Poznańskiej 22, 00-685 Warszawa, NIP 526-17-36-429, REGON 000294674, KRS 
0000061291, zwaną w dalszej części umowy „Przekazującym”, reprezentowaną przez: 
 

Pana Karola Bielskiego – Dyrektora 
 

a 
 

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

adres: …………………………………………………………………………………………… 
 

NIP: …………………………………………………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy „Odbierającym”, reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………… 

 

 
§ 1 

 

1. Przekazujący zleca, a Odbierający zobowiązuje się do przyjęcia ……. pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, nr rej. ………………………………………………………….. 

 

2. Zdawane w ramach niniejszej umowy pojazdy nie są pojazdami kompletnymi w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803), zwanej dalej ustawą. 

 

3. Załącznik nr 1 do niniejszej umowy zawiera wykaz pojazdów, ze wskazaniem ich cech 
identyfikacyjnych, o których mowa w art. 66 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 
roku - Prawo o ruchu drogowym.  

 

4. Przekazane pojazdy nie mogą być przez Odbierającego udostępnione osobom trzecim w 
celach dalszej ich eksploatacji. Przekazane pojazdy mają ulec procesowi recyklingu. 

 

5. Odbierający oświadcza, że jest przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu lub 
przedsiębiorcą prowadzącym punkt zbierania pojazdów i posiada decyzję na prowadzenie 
Stacji Demontażu Pojazdów o nr …………………….…….. z dnia …………….…….. r. 

 

§ 2 
 

1. Odbierający zobowiązuje się do odebrania pojazdów z miejsc ich obecnego parkowania. 
 

2. Transportu odebranych pojazdów do miejsca ich składowania lub złomowania dokonuje 
na koszt własny Odbierający. 

 

3. Przekazanie pojazdów nastąpi na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego w terminie 
do dnia 20.08.2017 r. 

 

4. Przy przekazywaniu Przekazujący zobowiązany będzie okazać oryginały niżej 
wymienionych dokumentów i przekazać ich kserokopie Odbierającemu. 
Dokumenty do okazania to: 

a) aktualny odpis z KRS Przekazującego 
b) dowody rejestracyjne pojazdów oraz karty pojazdów (w przypadku, gdy  były 

wydane).  
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§ 3 
 

1. Odbierający przyjmując pojazdy wycofane z eksploatacji, będące przedmiotem niniejszej 
umowy jest zobowiązany do: 

a) unieważnienia dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów (jeżeli były wydane) oraz 
tablic rejestracyjnych; 

b) wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu według wzoru, stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 

2. Zaświadczenie o demontażu pojazdu powinno zawierać oświadczenie Odbierającego o 
unieważnieniu dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów (jeżeli były wydane) oraz tablic 
rejestracyjnych. 

 

3. Zaświadczenie o demontażu pojazdu jest sporządzane w trzech egzemplarzach, z których 
pierwszy otrzymuje Przekazujący, drugi jest przekazywany przez Odbierającego w 
terminie 7 dni organowi rejestrującemu właściwemu ze względu na miejsce ostatniej 
rejestracji pojazdu, a trzeci pozostaje u Odbierającego. 

 

4. Odbierający zwraca unieważnione dokumenty oraz tablice rejestracyjne Przekazującemu.  
 

§ 4 
 

1. Strony zgodnie oświadczają, że stosownie do postanowień art. 23 ust. 3 ustawy o 
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, Przekazujący zwolniony jest od 
wnoszenia opłat za przekazanie pojazdów. 

 

2. Odbierający zapłaci Przekazującemu kwotę ……………….….. zł netto za przekazane 
pojazdy i będzie miał prawo do odsprzedaży niektórych części odzyskanych ze zdawanych 
pojazdów.  

 

3. Płatność nastąpi przelewem na konto Przekazującego BANK PKO BP S. A. LVIII 
O/Warszawa 98 1020 1013 0000 0902 0106 8089 na podstawie faktury VAT za 
poszczególne pojazdy, w terminie 14 dni od dnia przekazania pojazdów. 

 

§ 5 
 

Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych: 
a) za  zwłokę  w  realizacji przedmiotu umowy lub jej niezrealizowanie w wysokości 
4.000 zł. (cztery tysiące złotych). 
b) za zwłokę w zapłacie ceny w wysokości odsetek ustawowych. 

 

§ 6 
 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego oraz ustawy. 

 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod 
rozstrzygnięcie sądów właściwych ze względu na siedzibę Przekazującego. 

 

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

 
Wykaz załączników do umowy: 
Zał. 1 - wykaz pojazdów 
Zał. 2 – wzór zaświadczenia o demontażu pojazdu 
Zał. 3 – kopia oferty cenowej 
 

PRZEKAZUJ ĄCY       ODBIERAJĄCY
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Załącznik nr 1 

 
 

Wykaz samochodów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” do recyklingu. 
 
 
 

 

L.p. Marka Typ 
Nr 

rejestracyjny 
Rok 
prod. 

Poj. 
silnika 

Ilość 
miejsc Nr podwozia Przebieg 

1 Mercedes Sprinter Sanit. WE 7263F 2005 2,2 5+1 WDB9036621R862607  461 750 km 
2 Mercedes Sprinter Sanit. WE 7264F 2005 2,2 5+1 WDB9036621R863368 408 824 km 
3 Mercedes Sprinter Sanit. WE 7265F 2005 2,2 5+1 WDB9036621R864490  437 069 km 
4 Mercedes Sprinter Sanit. WE 7270F 2005 2,2 5+1 WDB9036621R859392 428 911 km 
5 Peugeot Boxer Sanit. WI 7512E 2006 2,8 5+1 VF3ZCZMNC17775777  264 265 km 
6 Mercedes Vito Sanit. WI 9752J 2008 2,2 5+1 WDF63960313458542 418 565 km 

 
 
 


