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Regulamin 2 pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego 

 na sprzedaż autobusu marki Jelcz L 090M 

 

1. Przedmiotem przetargu jest zbycie własności autobusu marki Jelcz L 090M, nr rej. 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 114KW (155 KM), data pierwszej 

rejestracji 2000/06/16, data ważności badania technicznego 2014/06/06 – należącego do 

Gminy Przyłęk. 

2. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki 

organizacyjne posiadające osobowość prawną. 

3. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży zostaje ustalona na kwotę 25.000,00 zł. brutto 

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych brutto) 

4. Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium ustalone w wysokości 10% ceny 

wywoławczej przedmiotu przetargu 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. Dokument potwierdzający 

wniesienie wadium musi być załączony do składanej oferty. 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. 

5. Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa zaoferowana cena. 

6. Oferty powinny być złożone w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w sekretariacie 

Urzędu Gminy w Przyłęku (pokój nr 4), Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk do dnia 28 stycznia 2014 r. 

do godziny 10
00

. Koperta w której zostanie złożona oferta ma być oznaczona dopiskiem 

„Oferta na zakup autobusu Jelcz L090M, nr rej. WZW A234 – nie otwierać przed dniem 28 

stycznia 2014 r. godz. 10
15

 .” 

7. Oferta powinna zawierać : 

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

- telefon do kontaktu 

- oferowaną ceną 

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub, że 

ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin 

- dokument potwierdzający wniesienie wadium 

- nr konta bankowego na które należy dokonać zwrotu zapłaconego wadium 

8. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli: 

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez osobę, która 

nie wniosła wadium 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 stycznia 2014 

str. 2 

 

- nie zawiera w swojej treści danych określonych w pkt. 7 regulaminu lub dane są 

niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby 

prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

- uczestnik nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej 

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

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

Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania 

ofert. 

10. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa w składzie: 

Rutkowski Leszek – Przewodniczący 

Barbara Małek – Sekretarz 

Danuta Bocian – Członek 

Mirosław Madejski – Członek 

Olczyk Tomasz – Członek 

 

11. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący. 

12. Prace Komisji są ważne jeśli uczestniczy w nich co najmniej trzy osoby wchodzące w jej skład.  

13. Komisja dokona otwarcia złożonych ofert w dniu 28 stycznia 2014 roku o godzinie 10
15

 

14. Komisja przeprowadzi ocenę złożonych ofert pod względem spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryterium wyboru 

najkorzystniejszej oferty określonym w niniejszym regulaminie. 

15. 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. 

16. Z przeprowadzonego postępowania przetargowego Komisja sporządzi protokół 

17. Uczestnicy postępowania zostaną poinformowani o wynikach postępowania droga pisemną a 

wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem 

www.bip.przylek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku 

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

ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty. 

19. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny 

nabycia i podpisania umowy. 

20. Wszelkie koszty związane z nabyciem pojazdu ponosi kupujący. 

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


