
 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusu 

Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego z/s w Dąbrówce Wielkiej 

Ogłasza przetarg na sprzedaż autobusu marki Renault SFR 1126A 

 

Pierwsze postępowanie przetargowe. 

Niniejsze ogłoszenie stanowi Regulamin przetargu 

 

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: 

Gminny Zakład Komunalny 

Dąbrówka Wielka 

ul. Kościelna 6/8 

95-100 Zgierz 

NIP  7342 001 38 70 

REGON 470306752 

tel. 42 717 80 76,   tel/fax 42 717 82 53 

e-mail: gzk_zus@poczta.onet.pl 

 

2. Rodzaj, typ, model pojazdu objętego postępowaniem 

1. Rodzaj pojazdu Autobus 

2. Marka Renault  

3. Typ SFR 1126A 

4. Numer VIN VF6SFR11200011743 

5. Rok produkcji 1992 

6. Przebieg (szacunkowy) 1075230 km; stan licznika 75230; 

autobus w ciągłej eksploatacji 

7. Pojemność silnika ZS 9864,00 cm3 

8. Moc silnika 250,00 kW 

mailto:gzk-zus@poczta.onet.pl


9. Ilość miejsc siedzących 57 

10. Ogumienie Przednie:                                          

L+P: SAINLUN S629; 295/80R22,5 

Tylne:                                                 

L+P: RIKEN EXTENGO 295/80R22,5    

152/148M 

11. Kolor Biały 

12. Rodzaj paliwa Olej napędowy 

13. Właściciel Gminny Zakład Komunalny  

 

 

3. Wartość pojazdu: 

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 19 800,00 zł brutto 

4. Wadium: 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymagalnego wadium w    

wysokości 990,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt zł 00/100). 

Wadium należy wpłacić najpóźniej w przeddzień przetargu  przelewem na konto 

depozytowe Gminnego Zakładu Komunalnego Nr 53 8783 0004 0020 0136 2000 0002 

Data dokonania wpłaty wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminnego 

Zakładu Komunalnego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg 

wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia pojazdu. 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną 

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

odrzucenia oferty.   

Wadium nie podlega  zwrotowi  w przypadku określonym w pkt 9 ppkt 5 

5.   Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w przetargu: 

         a)  Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w języku polskim, 

             w formie pisemnej i musi zawierać: 

 

• nazwisko i imię, adres uczestnika przetargu, gdy jest osobą fizyczną, 

• nazwę (firmę) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, numer NIP, REGON i informację o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej albo numer NIP, REGON i KRS, ze wskazaniem 

Sądu i Wydziału, w którym podmiot jest zarejestrowany 



• datę sporządzenia oferty, 

• oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami przetargu i 

przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 

• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że 

ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin 

• oferowaną cenę brutto i sposób jej zapłaty, 

• dowód wniesienia wadium. 

 

         b)  Oferta powinna zawierać inne dane identyfikujące uczestnika przetargu, 

      a w szczególności: 

• numer PESEL – gdy oferent jest osobą fizyczną, 

• numer telefonu, numer fax i adres e-mail 

 

c)  Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnik przetargu akceptuje wszystkie 

     warunki niniejszego regulaminu. 

 

d)  Przetarg będzie ważny chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki  

     określone w ogłoszeniu o przetargu. 

 

         e)  Oferta powinna być złożona na załączonym Formularzu ofertowym- załącznik nr 1   

     do niniejszego ogłoszenia. 

 

         f)  Podczas otwarcia ofert Komisja: 

• ustala liczbę złożonych ofert, które wpłynęły i sprawdza czy zostało wpłacone 

wadium 

• otwiera koperty z ofertami i podaje zaoferowane ceny 

• przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników przetargu 

         g)  Komisja odrzuci ofertę, jeżeli:  

• została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez 

oferenta, który nie wniósł wadium 

• oferta jest nieczytelna 

• nie zawiera danych i dokumentów wymienionych w pkt 5 ppkt a i b 

              O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia uczestnika przetargu 

              niezwłocznie. 

 

 

 

 



6. Wybór najkorzystniejszej oferty 

 

      1)  Komisja na posiedzeniu niejawnym wybiera ofertę najkorzystniejszą lub stwierdza, że 

nie wybrano żadnej ze złożonych ofert. 

      2)  Komisja przetargowa wybierze ofertę z najwyższą ceną zaoferowaną za pojazd. 

Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej. 

      3)  W razie złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert, komisja przetargowa 

organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do uczestników przetargu, którzy złożyli te 

oferty. 

    4)  Komisja przetargowa zawiadamia uczestników, o których mowa w ppkt 3 o terminie 

dodatkowego przetargu ustnego oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią 

równorzędnych ofert. 

    5)  W trakcie przetargu ustnego ograniczonego oferenci zgłaszają ustnie kolejne 

postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach 

dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. 

    6)  O wynikach przetargu komisja zawiadamia wszystkich uczestników przetargu w formie 

pisemnej bądź za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej w terminie 3 dni od jego 

zakończenia. 

    7)  Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie złożył oferty odpowiadającej co najmniej 

cenie wywoławczej przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym. 

    8)  Komisja przetargowa zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o miejscu i terminie 

zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że zawarcie pisemnej umowy sprzedaży nastąpi 

w  terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i jego zakończenia. 

 

7.  Termin, miejsce i tryb składania oferty oraz okres związania ofertą: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Oferta przetargowa 

na zakup autobusu marki Renault SFR 1126A” - nie otwierać do dnia 09 listopada 

2020 r. do godz. 10:15 . 

Oferty należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godzinach 7:30-14:30 

w  Biurze Obsługi Klienta, w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego 

do dnia 09 listopada 2020 r. do godz. 10:00. 

Termin związania ofertą organizator przetargu  określa na 30 dni. 

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 

 

8. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

         Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 listopada 2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie 

         Gminnego Zakładu Komunalnego Dąbrówka Wielka ul. Kościelna 6/8 (pokój nr 3) 

. 



9. Realizacja transakcji: 

 

1) Nabywca zobowiązany jest do zapłaty całej ceny nabycia na konto wskazane na 

wystawionej przez sprzedającego fakturze VAT, która będzie jednocześnie dowodem 

zakupu. 

2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

od dnia dokonania wyboru. 

3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu 

ceny nabycia na koncie Gminnego Zakładu Komunalnego, na podstawie protokołu 

przekazania. 

4) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości 

Kupujący 

5) Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy, bez 

uzasadnionej przyczyny we wskazanym przez nabywcę terminie, organizator 

przetargu może od zawarcia umowy odstąpić i zatrzymać wniesione przez tego 

uczestnika wadium. W takim przypadku organizator przetargu ma prawo wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 

10. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd będący przedmiotem 

sprzedaży: 

Pojazd będący przedmiotem przetargu można oglądać na placu Gminnego 

Zakładu Komunalnego w Dąbrówce Wielkiej ul. Kościelna 6/8 w dniach 

od 27 października do 06 listopada br. z wyłączeniem sobót i niedziel, w godzinach . 

8:00 - 14:00. 

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach technicznych pojazdu przy jego 

oględzinach jest p. Mariusz Blewąski tel.  42 717 82 53 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 

Dąbrówka Wielka, 26 października 2020 r. 

Sporządził: Izabela Zawiślak 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


