Trzebnica, 28.07.2016 r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW UŻYWANYCH
prowadzonego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i
trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki
budżetowe
Gmina Trzebnica
Pl. M.J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
zaprasza przedsiębiorców do złożenia ofert
na
CZĘŚĆ I: zakup używanego pojazdu – autobusu marki Jelcz L 090
CZĘŚĆ II: zakup używanego pojazdu – autobusu marki Jelcz T 120

CZĘŚĆ I
Autobus marki JELCZ
Dane identyfikacyjne pojazdu i parametry techniczne:
- typ / model L 090
- nr rejestracyjny DTR A198,
- kolor nadwozia pomarańczowy,
- nr identyfikacyjny (VIN):SUJ090100Y0000120,
- rok produkcji 2000,
- pojemność silnika 4 580 cm3,
- liczba miejsc siedzących 45,
- przebieg 511 504 km,
- data pierwszej rejestracji 06.06.2000 r.
Cena wywoławcza samochodu: 5 000,00 zł brutto.
(słownie: pięć tysięcy 00/100 zł)
CZĘŚĆ II
Autobus marki JELCZ
Dane identyfikacyjne pojazdu i parametry techniczne:
- typ / model T 120
- nr rejestracyjny DTR 54CG,
- kolor nadwozia żółty,
- nr identyfikacyjny (VIN):SUJT12040X0000419,
- rok produkcji 1999,
- pojemność silnika 11 100 cm3,
- liczba miejsc siedzących 49,
- przebieg 559 498 km,
- data pierwszej rejestracji 03.09.1999 r.
Cena wywoławcza samochodu: 6 500,00 zł brutto.
(słownie: sześć tysięcy pięćset 00/100 zł)
1. Podstawą oszacowania wartości pojazdu są opinie biegłego – rzeczoznawcy nr sporządzone przez Biuro
Rzeczoznawstwa Samochodowego „PawAl”.
2. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
a. 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt 00/100 zł) – dla części II – autobusu marki JELCZ L 090,
b. 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt 00/100 zł) – dla części III – autobusu marki JELCZ T 120,
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które wniesione może być wyłącznie w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy: BS Trzebnica nr 14
9591 0004 2001 0000 4431 0005. Tytuł przelewu „Wadium – przetarg ofertowy na sprzedaż pojazdu
marki Jelcz”
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Sprzedający będzie uważał za wniesione w terminie tylko
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Sprzedającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na
koncie Sprzedającego przed upływem terminu składania ofert.
Oferent, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z prowadzonego
postępowania. Terminowe wniesienie wadium Sprzedający sprawdzi w ramach własnych czynności
proceduralnych.
Sprzedający zwraca wadium wszystkim oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem oferenta, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia pojazdu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik postępowania, który wygrał przetarg:
a. Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie
b. Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Nabywcy.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą danego pojazdu w niniejszym postępowaniu.
Dopuszczalne jest składanie kilku ofert – każda dla innego pojazdu (dotycząca innej części
postępowania).
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie.
Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
Pojazdy można oglądać w Trzebnicy, przy ul. Milickiej (na terenie oczyszczalni ścieków) od poniedziałku
do piątku w godzinach 12:00 – 14:00, w uzgodnieniu z p. Bogusławem Paterek, tel. 601 426 609.
Oferty należy złożyć na wzorze, lub ściśle ze wzorem formularza oferty (załącznik nr 1).
Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych / kurierskich na adres: Urząd
Miejski, sekretariat, pok. 40, pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica nie później niż do dnia 17.08.2016
do godz. 10:30.
Koperta musi być opisana ściśle wg poniższego wzoru:
Oferta na zakup używanego pojazdu nr rej ………..
Nie otwierać przed dniem 17.08.2016 r. godz. 11:00

15. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.08.2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala 48. Po
otwarciu ofert podaje się informacje dotyczące cen ofert.
16. Ogłaszający przetarg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w/w pojazdów.
17. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę i którego oferta zostanie wybrana, przystąpi niezwłocznie do
zawarcia umowy i w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy zapłaci cenę kupna samochodu.
Pojazd zostanie wydany niezwłocznie po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego.
18. Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:
a. Zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który
nie wniósł wadium lub nie jest przedsiębiorcą,
b. Nie będzie zawierać wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne
lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania ich za nową
ofertę.
19. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
bez podania przyczyn.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy
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