
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr XXXII/16 

Burmistrza Pyzdr  

z dnia 27 września 2016 r. 

 

Burmistrz Pyzdr ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu szkolnego 

 

Przedmiot sprzedaży: Autobus szkolny Autosan stanowiący mienie Gminy i Miasta Pyzdry. 

 

Sprzedający: Gmina i Miasto Pyzdry, ul. Taczanowskiego 1,  62-310 Pyzdry,  

   tel. 63 276-83-33. 

 

Termin przetargu: 12 października 2016 roku o godz. 1030 siedzibie sprzedającego  

w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1, 62-210 Pyzdry (sala narad). 

 

Przedmiot przetargu: 

Dane indentyfikacyjne pojazdu: 

 Marka i model: AUTOSAN H9-21.41S 

 Rodzaj pojazdu: Autobus 

 Nr identyfikacyjny: SUASW3AAP2S 022090 

 Nr karty pojazdu KP/AAA 1711271 

 Nr rejestracyjny: PWR Y190 

 Rok produkcji: 2002 

 Data pierwszej rejestracji: 6 września 2002 

 Kolor powłoki lakierniczej: Pomarańczowy 

 Pojemność / moc silnika: 6540 dm3 / 110,5 kW 

 Rodzaj silnika: diesel 

 Przebieg: 494 708 km 

 Badanie techniczne: ważne do 03.03.2017 r. 

 Ilość miejsc siedzących: 42 + 1 + 1 miejsce do kotwiczenia wózka inwalidzkiego 

Dane uzupełniające wyposażenie: 

 Tachograf elektroniczny 

 

Tryb przetargu: 

Pisemny przetarg ofertowy 

 

Warunki uczestnictwa w przetargu: 

Złożenie oferty stanowiącej załącznik Nr 1 i oświadczenie stanowiącego załącznik Nr 2  

do Regulaminu przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego 

marki AUTOSAN do dnia 12 października 2016 roku do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu 

Miejskiego w Pyzdrach oraz wpłacenia wadium w wysokości 2.000,00 zł na konto Gminy i 

Miasta Pyzdry nr 30 9681 0002 3300 0101 0016 0130 w terminie do 11 października 2016 

roku. Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać ze strony 

http://www.pyzdry.pl/bip / Ogłoszenia / Inne / 2016 . 

 

http://www.pyzdry.pl/bip


Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: 

Oferta pod rygorem nie ważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi 

zawierać: 

1. Imię i nazwisko lub nazwę oferenta, 

2. Adres siedziby oferenta, 

3. Numer PESEL/REGON, NIP, 

4. Datę sporządzenia oferty, 

5. Cenę ofertową, 

6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem 

sprzedaży oraz że przejmuje warunki bez zastrzeżeń- załącznik Nr 2 do Regulaminu 

przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego marki 

AUTOSAN. 

 

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert 

wariantowych. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg 

ofertowy na sprzedaż autobusu szkolnego”. Nie otwierać przed dniem 12 października 

2016 roku godz. 1030. 

 

Cena wywoławcza 23.900,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset złotych 00/groszy). 

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT. 

 

Przedmiot przetargu można oglądać na parkingu przy Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Pyzdrach, Plac Sikorskiego, 62-310 Pyzdry, w dniach od 03 – 11 października 2016 roku 

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panią Ewą Kubacką  

tel. 63 276-83-33 wew. 105. 

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo 

zamknięcia przetargu bez wybranej jakiejkolwiek oferty. 

 

Termin zawarcia umowy: 

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej 

oferty. 

Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu na konto 

bankowe Gminy i Miasta Pyzdry przez Kupującego ceny nabycia i podpisaniu umowy 

sprzedaży. 

 

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli: 

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

która nie wniosła wadium, 

2) Nie zawiera danych określonych w ogłoszeniu i regulaminie lub są one niekompletne, 

nieczytelne, lub budzą inne wątpliwości. 

 

         Burmistrz Pyzdr 

 

     /-/Przemysław Dębski 


