
2 Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż autobusu marki Jelcz L090M 

 

Wójt Gminy Przyłęk 

Ogłasza 2 pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż 

autobusu marki Jelcz L090M 

 

I. Sprzedający: 

Gmina Przyłęk, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, NIP: 8111757928, REGON: 670223920 

 

II. Opis przedmiotu sprzedaży: 

Przedmiotem sprzedaży jest autobus marki Jelcz L090M, nr rej. WZW A234. 

Marka: Jelcz 

Model: L090M 

Rodzaj pojazdu: autobus szkolny 

Nr rejestracyjny: WZW A234 

Rok produkcji: 2000 

Nr identyfikacyjny (VIN): SUSL1422VY0000577 

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym 

Pojemność skokowa: 4580 cm
3 

Kolor powłoki lakierniczej: pomarańczowy, 1-warstwowy, akrylowy 

Moc silnika: 114 KW (155 KM) 

Data pierwszej rejestracji: 2000/06/16 

Data ważności badania technicznego: 2014/06/06 

Autobus będący przedmiotem sprzedaży można oglądać w miejscu wskazanym przez Sprzedającego 

w dni robocze w godzinach pracy Urzędu ( 7
00

  - 15
00

  ), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 

terminu. Telefon nr ( 048) 677 3016. Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy w Przyłęku 

– Tomasz Olczyk 

 

III. Kryterium oceny: 

Najwyższa cena 



 

IV. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży: 

25.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych brutto) 

     

V. Warunki  udziału w przetargu: 

1. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w sekretariacie ( pokój nr 4) Urzędu 

Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, do dnia 28 stycznia 2014 r. do godziny 10
00

 z 

dopiskiem „Oferta na zakup autobusu Jelcz L090M, nr rej. WZW A234 – nie otwierać przed 

dniem 28 stycznia 2014 r. godz. 10
15

.” Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta musi być sporządzona w 

języku polskim i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. 

 

2. Oferta powinna zawierać: 

a) Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta 

b) Telefon do kontaktu 

c) Oferowaną cenę 

Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub, że 

ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin 

d) Dokument potwierdzający wniesienie wadium 

e) Numer konta na, które należy dokonać zwrotu zapłaconego wadium 

 

3. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli: 

a) Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez osobę, która 

nie wniosła wadium 

b) Nie zawiera w swojej treści danych określonych w pkt. IV.2 lub dane są niekompletne , 

nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do 

uznania jej za nowa ofertę. 

c) Uczestnik nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej. 

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

 

VI. Wadium: 

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny 

wywoławczej przedmiotu sprzedaży tj. 2.500,00 zł. ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Wadium 

należy wnieść w pieniądzu na rachunek w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu nr 

53915700020050050538880006. Wadium złożone przez uczestnika, który złoży najkorzystniejszą 

ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi gdy uczestnik przetargu nie 

zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, lub uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od 

zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały 

odrzucone zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia 

oferty. 

 



VII. Termin związania ofertą: 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca 

pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

VIII. Inne: 

1. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą najwyższą cenę , oferenci Ci 

zostaną poproszeni o złożenie nowych ofert zawierających cenę nie mniejszą niż 

zaoferowana w pierwszym etapie przetargu.  W razie uchylenia się oferenta od złożenia 

kolejnej oferty wadium podlega zatrzymaniu. 

2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty 

3. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny 

nabycia i podpisaniu umowy. 

4. Wszelkie koszty związane z nabyciem pojazdu ponosi kupujący 

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.  

 

 


