
Przyłęk, dnia 01.03.2017 r. 

 

     

ZAPYTANIE OFERTOWE 

o przedstawienie ceny na kupno od Gminy Przyłęk autobusu z przeznaczeniem na złom 

 

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro 

prowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Przyłęk 

Przyłęk BN 

26-704 Przyłęk 

Tel./fax. 48 677 30 16 

e-mail: przylek@przylek.pl 

NIP: 811-17-57-928 

REGON: 670223920 

 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Wójt Gminy Przyłęk zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na kupno od Gminy 

Przyłęk autobusu z przeznaczeniem na złom i wystawienie dokumentów uprawniających do 

wyrejestrowania w/w pojazdu w wydziale komunikacji. 

Pojazd wystawiony do sprzedaży: 

Autobus marki Jelcz, model L098 M, o numerze rejestracyjnym WZW A234, nr identyfikacyjny 

SUSL1422VY0000577, rok produkcji 2000, silnik wysokoprężny o poj. 4580 cm3, moc 114 kW. 

II. ZŁOŻENIE OFERTY I SPOSÓB JEJ OCENY 

Oferent jest zobowiązany do złożenia oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana ta, która będzie zawierała najwyższą cenę 

ofertową. 

III. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 

nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście, na adres 

Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk w terminie do 09.03.2017 r. do godz. 10:00. 



Oferty złożone po terminie lub podpisane przez osoby , które nie są do tego upoważnione nie będą 

rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i 

dostarczeniem oferty. 

IV. TERMIN REALIZACJI 

Zlecenie przedmiotowego zadania nastąpi w formie pisemnej umowy między Zamawiającym a 

Wykonawcą. Zadanie ma zostać zrealizowane w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na rzecz Gminy Przyłęk zapłaty za odebrany pojazd w 

terminie 7 dni od daty wystawienia faktury przez  Urząd Gminy w Przyłęku. 

Wykonawca odbierze pojazd z miejsca przechowywania we własnym zakresie i na własny koszt.  

V. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji odnośnie niniejszego zapytania  w imieniu Zamawiającego udzieli pracownik 

Urzędu Gminy w Przyłęku - Olczyk Tomasz pod numerem telefonu 48 677 30 16 w .51. 

 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Urzędu Gminy w Przyłęku do złożenia 

zamówienia. 

Załączniki 

1. Formularz Oferty 

2. Wzór umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

…………………………………………………………. 
(pieczęć Wykonawcy) 

        Gmina Przyłęk 

Przyłęk BN 

26-704 Przyłęk 

 

OFERTA 

Dane oferenta: 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu/ faksu : ……………………………………………………………………………………………………………. 

REGON: ……………………………………………. NIP: …………………………………………….. 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny na kupno od gminy Przyłęk 

autobusu z przeznaczeniem na złom oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

Cena netto:…………………………zł. (słownie: …………………………………………………..………………..zł.) 

Podatek VAT: ………………………zł.(słownie: …………………………………………………………..………. zł.) 

Cena brutto: ………………………..zł.(słownie: ………………………………………………………………….. zł.) 

 

I. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w 

zapytaniu ofertowym tj. 7 dni od daty zawarcia umowy. 

II. Oświadczamy, że: 

- zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty oraz 

wykonania zamówienia, 

- gwarantujemy niezmienność ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 

jego realizacji, 

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu  i 

terminie określonym przez Zamawiającego, 

- wystawimy niezbędne dokumenty uprawniające do wyrejestrowania w/w pojazdu w 

wydziale komunikacji w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, 



- zapłacimy za odebrany złom w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury przez 

Zamawiającego, 

- odbierzemy pojazd z miejsca przechowywania we własnym zakresie i na własny koszt. 

      III.  Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia: 

 Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………….. 

 Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

………………… dn. …………………………… 

      …………..…………………………………………………………. 

      (podpis osoby/osób upoważnionej/ych do 

      reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

UMOWA  nr…………./2017 ( projekt) 

 

 

zawarta w dniu …………… w Przyłęku pomiędzy Gminą Przyłęk, Przyłęk BN, 26-704 

Przyłęk 

 

reprezentowaną przez: 

 

1. Mariana Kuś – Wójta Gminy Przyłęk 

 

zwaną dalej „Zamawiającym" a 

 

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

 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………... 

 

zwanym dalej „Wykonawcą". 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Zamawiającego Autobusu marki Jelcz, model L098 M, o 
numerze rejestracyjnym WZW A234, nr identyfikacyjny SUSL1422VY0000577, rok produkcji 2000, 
silnik wysokoprężny o poj. 4580 cm3, moc 114 kW z przeznaczeniem na złom i wystawienie przez 
Wykonawcę dokumentów uprawniających do wyrejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji. 

 

§ 2 

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: 

 

Cena netto:…………………………zł. (słownie: …………………………………………………..………………..zł.) 

Podatek VAT: ………………………zł.(słownie: …………………………………………………………..………. zł.) 

Cena brutto: ………………………..zł.(słownie: ………………………………………………………………….. zł.) 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na rzecz Zamawiającego zapłaty za 

odebrany złom w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca odbierze pojazd z miejsca przechowywania we własnym zakresie i na 

własny koszt. 

 

 

§ 4 

Zadanie wykonane zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie 7 dni od dnia 

podpisania umowy 

 



 

§ 5 

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, których strony nie były w stanie 

rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

3. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu, pod rygorem nieważności. 

4. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz 

wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla 

Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 

§ 6 

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

stron. 

 

 

 

 

………………………………….    ………………………………… 

 Zamawiający       Wykonawca 


