PÁLYÁZATI ADATLAP
NSP-611 rendszámú, Lada Niva gépjármű
értékesítésére / természetes személyek részére
1.

Pályázó(k) adatai:

név: …..………………………………………………………………………………………
születési név: …………………………………………………………………………..............
édesanyja neve: …………………………………………………………………….................
szül.hely, idő: ……………………………………………………………………….................
személyi igazolvány száma: …………………………………………………………………….
személyi azonosító szám (lakcímet igazoló hatósági igazolvány hátoldalán található): ………
………………………….…................
adóazonosító jel: ……………………………………………………………………................
állandó lakcím: ………………………………………………………………………...............
tartózkodási hely: ,,,,,…………………………...........................................................................
számlavezető pénzintézet neve: ……………………………………………………………….
bankszámlaszám: ……………………………………………………………………………...
elérhetőség (telefon, email) : …………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
levelezési cím (amennyiben nem azonos az állandó lakcímmel): ..………………………….
…………………………………………………………………………………………………

név: …..………………………………………………………………………………………
születési név: …………………………………………………………………………..............
édesanyja neve: …………………………………………………………………….................
szül.hely, idő: ……………………………………………………………………….................
személyi igazolvány száma: …………………………………………………………………….
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személyi azonosító szám (lakcímet igazoló hatósági igazolvány hátoldalán található): ………
………………………….…................
adóazonosító jel: ……………………………………………………………………................
állandó lakcím: ………………………………………………………………………...............
tartózkodási hely: ,,,,,…………………………...........................................................................
számlavezető pénzintézet neve: ……………………………………………………………….
bankszámlaszám: ……………………………………………………………………………...
elérhetőség (telefon, email) : …………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
levelezési cím (amennyiben nem azonos az állandó lakcímmel): ..………………………….
…………………………………………………………………………………………………

Ajánlott pályázati vételár: ……….………………………… ,- Ft,

2.

azaz …………………....……………...........................………………………….………. ,- Ft
(betűvel kiírva), mely összeg az Áfá-t tartalmazza.

3.
Nyilatkozatok: (elfogadáshoz és nyilatkozattételhez, kérem jelölje be X-el a
négyzetet):
Alulírott …………………………………………………………………….…………………..
(természetes személy / személyek*) nyilatkozzuk, hogy:



a PH/4984/2020. ügyiratszámú gépjármű értékesítésére kiírt (nyilvános) pályázati
hirdetményben foglaltakat teljes mértékben elfogadom /elfogadjuk*,



a vételár megfizetésére vonatkozó feltételeket elfogadom / elfogadjuk*,



vállalom / vállaljuk * a gépjármű átírásával járó költségek megfizetését,



a pályázatban lévő adatok valósak, megtévesztő vagy valótlan adatot nem közöltem /
közöltünk*, vagy ilyen nyilatkozatot nem tettem / tettünk*,

* a megfelelő rész aláhúzandó (attól függően, hogy egyedüli pályázó vagy többen pályáznak)
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helyi adó tartozásom / tartozásunk* nincs,
hozzájárulok / hozzájárulunk*, hogy a Kiíró a pályázatban megadott adatokat
kizárólag a pályázat elbírálása érdekében kezelje, feldolgozza, a bírálóknak továbbítsa,
és azokat 5 évig megőrizze.

Jászberény, 2020. augusztus ……..

……………………………………………..
(aláírás)

………………………………………….
(aláírás)

.……………………………………………..
(név nyomtatott nagybetűvel)

…………………………………………….
(név nyomtatott nagybetűvel)

Pályázathoz csatolandó egyéb dokumentumok:


a pályázati biztosíték összegének átutalásról szóló igazolás



természetes személy(ek) személyi igazolványának másolata (mindkét oldala), lakcímet
igazoló hatósági igazolvány másolata (mindkét oldala), adóigazolvány másolata
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* a megfelelő rész aláhúzandó (attól függően, hogy egyedüli pályázó vagy többen pályáznak)

