
Strzelce Krajeńskie, dnia 2B-LI'20I4r.

ocŁoszENIE

Na podstawie $ 1 pkt. III ust. 54 Zarządzenia Nr 0152 - 5/2008 Burmistrza
Strzelec Krajeńskich z dnia 0B stycznia 2008 roku W sprawie sposobu i trybu
gospodarowania składnikami majątku ruchomego stanowiącymi własność Gminy
Strzelce Krajeńskie, Dyrektor Zespołu Wychowawczo - oświatowego w Strzelcach
Krajeńskich ogłasza:

przetarg ofertowy pisemny na sprzedaŻ zbędnych składników majątku ruchomego
wskazanych w Załączniku nr 1 do ogłoszenia.

ofeńy kupna nalezy składać W zamkniętych kopertach W siedzibie Zespołu
Wychowawczo - oświatowego' Aleja Wolności 48, 66 - 500 Strzelce Krajeńskie,
biuro nr 3, do dnia 15 grudnia 2O14r. do godz. l0oo z dopiskiem ,,Oferta
cenowa na zakup autobusu".

oferta powinna zawierać:
1. wskazanie nazwy i siedziby oferenta,
2. oferowaną cenę (oferowana cena nie może być niŻsza niŻ od ceny

wywoław czej) ,

3. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,
4. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu,
5. dowód wniesienia wadium,
6. numer rachunku bankowego na które zostanie zwrócone wadium w przypadku

nie wybrania oferty;

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczYna
się wraz z upływem terminu składania ofert.

Warunkiem złozenia oferty jest wniesienie wadium na konto bankowe nr 24 8362
oo05 0399 1.822 20oo o13o W Lubusko-Wielkopolskim Banku SpółdzielczYm
oddział Strzelce Krajeńskie, w następującej wysokości:

1. Autobus Jelcz LO9OM, nr rej. GWS O52O

Wadium: 69o,oo zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

Wadium nalezy wnieść W terminie składania ofert, z tym Że za termin wpłaty
wadium uwaŻać się będzie datę wpływu środków pienięznych na konto bankowe.
Zwrot wpłaconego wadium odbywać się będzie w terminie 7 dni od zatwierdzenia
protokołu z wyboru ofert na konto bankowe podane w ofercie. Wadium nie podlega
zwrotowi W przypadku gdy oferent, który zaproponował najwyŻszą cenę uchyli się
od zawarcia umowy.
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Jako cenę wywoławczą przyjmuje się wartość rynkową brutto podaną w wykazie
składników majątku ruchomego przeznaczonYch na sprzedaŻ.

otwarcie ofert odbędzie się 15 grudnia 2o14r. o godzinie 1o15 w siedzibie Zespołu
Wychowawczo - oświatowego. otwarcie ofert jest jawne'

Wyszczególnione składniki majątku ruchomego można oglądać po uprzednim
skontaktowaniu się W godzinach od 730 do 1500 z pracownikiem Zespołu
Wychowawczo - oświatowego pod numerem telefonu _ 95 76 32 57B.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości
bez podania przyczyn i z tego tytułu nie przysługuje zadne roszczenie przeciwko
Sprzedającemu.

Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia wyposazenia
sprzedawanych a utobusów.

DY}ąEKToR
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia
o przetargu na sprzedaż autobusów

z dnia 28-11-2014r.

1. Autobus Jelcz Lo9oM; wartość rynkowa brutto: 69oo'oo zł
Rok produkcji: 1999r.;
N r fabryczny : SUSLL422VX0000302 ;

Liczba osi: 2;
Pojemność silnika: 4580,00 cm3;
Moc silnika: 114,00 kW;
Rodzaj paliwa: olej napędowy;
Liczba miejsc siedzących: 42+L;
Dopuszczalna ładowność: 4200 kg;
Masa własna pojazdu: 7800 kg;
Silnik: zapłon samoczynny' unieruchomiony, niesprawne akumulatory

podwozie: zuŻyte eksploatacyjnie, nadmierne luzy na tulejach
zawieszenia przedniego i tylnego;

Nadwozie: powłoka lakierowa zużyta eksploatacyjnie wyblakła ślady napraw'
widoczne ogniska korozji, stopień wejściowY zarwanY;

Wyposazenie: zużyte eksploatacyjnie, opony zuŻyte, tarcze kół skorodowane.
Badanie techniczne: ważne do 28-t0-20l4r.
Ubezpieczenie OC/NNW : 2B-10-2015r.
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Strzelce Krajeńskie, dnia 28 _ LI _ 20L4r.
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia
o przetargu na sprzedaż autobusów

z dnia 28-11-2014r.

, dnia

OFERTA

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu pisemnym na sprzedaz autobusu, a takze
po zapoznaniu się z Warunkami przetargu:

Nazwa Oferenta:
Adres Oferenta:
Telefon:
NIP: REGON:
Numer rachunku bankowego:

oświadczamy, Że:

Posiadamy informacje niezbędne do przygotowania i złoŻenia oferty oraz
p rzyj m uj e m y bez zastraeŻeń wa ru n ki sprzedaży .

oferujemy cenę brutto:

Cena Cena
Lp. Składnik Rok produkcji wywoławcza oferowana

brutto (PLN) brutto (PLN)
1. Auto b us Jelcz LO9 0 M,

::,^,..1i:.::Ylij3^cvjnv leeer. 6eoo,0oSUSLI4ZZVXO00302, nr
rej, GWS 0520

oświadczóITIY, jŻ zapoznaliśmy się ze stanem technicznym sprzedawanych
pojazdów.

Uwazamy się za związanych ofertą przez okres wskazany W Warunkach sprzedaŻy,
tj. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na

warunkach zawartych we wzorze umowy.

podpis Oferenta
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia
o przetargu na sprzedaż autobusów

z dnia 28-11-2014r.

Umowa sprzedaŻy nr ........''.. (wzór)

Zawarta w dniu W Strzelcach Krajeńskich, pomiędzy
Zespołem Wychowawczo oświatowymGminą Strzelce Krajeńskie

w Strzelcach Krajeńskich, reprezentowanym przezi
Zbigniewa Pytla - dyrektora Zespołu Wychowawczo - oświatowego
przY kontrasygnacie Agnieszki Goździckiej - głównego księgowego,
zwaną w dalszej części umowy SprzedajQ'CYm,
a

zwanym w dalszej części umowy Kupującym.

51
Przedmiotem umowy jest sprzedaŻ pojazdu marki Jelcz Lo90M' nr rejestracyjny
GWS 0520, nr identyfikacyjny SUS11422VX0000302;

s2
Sprzedający oświadcza, Że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego
wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, oraz Że

nie toczy się zadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, i że nie
stanowi on równieŻ przedmiotu zabezpieczenia.

s3
Kupujący zapłaci Sprzedającemu za przedmiot umowy cenę brutto
Słownie:
Kwota wadium w wysokości
ceny nabycia.

zł została zaliczona na poczet

Do zapłaty pozostaje zł, słownie:

s4
Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o rachunek/fakturę wystawioną
przez Sprzedającego. Termin płatności ustala się na 7 dni od daty odbioru faktury
przez Kupującego.
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Wydanie pojazdu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego, po

dokonaniu wpłaty przez Kupującego.

ss
Kupujący oświadcza, Że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego pojazdu
i z tego tytułu nie będzie zgłaszał zadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

s6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji
ustaleń niniejszej umowy ponosi Kupujący.

E7
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

s8
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewazności.

se
Sądem właściwym do rozpoznawania ewentualnych sporów wynikających z umowy
będzie Sąd właściwy Sprzedającego'

s10
Umowę sporządzono W dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

kazdej strony.

Kupujący Sprzedający
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