Gmina Tyczyn ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanego autobusu
AUTOSAN H9-21.41S KLEKS stanowiącego własność Gminy Tyczyn

I. Przedmiot przetargu:
Przedmiotem przetargu jest używany autobusu AUTOSAN H9-21.41S KLEKS o następujących danych
technicznych:
- Rok produkcji: 2001
- Wersja: H9 21.41S Kleks
- Data pierwszej rejestracji: 27.08.2001
- Nr rejestracyjny: RZE N852
- Nr identyfikacyjny (VIN): SUASW3AAP1S 021926
- Pojemność silnika 6540 cm3
- Moc silnika 110,5 KW (177 KM)
- Dopuszczalna masa całkowita: 12 500 kg
- Liczba miejsc: 42+1
- Kolor nadwozia: pomarańczowy
- Ilość cylindrów/układ: 6-rzędowy
- Rodzaj skrzyni biegów: mechaniczna
- Stan licznika: 309 331 km
- Badania techniczne: brak aktualnego badania technicznego, brak kalibracji tachografu
- Posiada ważne ubezpieczenie OC i AC do 30.08.2023 r.
- Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest niegarażowany, silnik pracuje, podzespoły sprawne, opony
w dobrym stanie, stan blacharki: -do wymiany klapy bagażników, klapy silnika w dobrym stanie; podwozie: miejscami ślady korozji.

II. Cena minimalna: 8 000,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

III. Warunki uczestnictwa i przeprowadzenia przetargu:
1) Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnik przetargu zapoznał się ze stanem technicznym
przedmiotu przetargu i nie wnosi z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych
przedmiotu przetargu, żadnych zastrzeżeń ani uwag, jak również, że zapoznał się z warunkami
przetargu.

2) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
3) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu.
4) Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona osobiście lub za pośrednictwem
poczty lub kuriera do siedziby sprzedającego w terminie składania ofert.
5) Oferty złożone po terminie podlegają archiwizacji bez ich otwarcia.
6) W razie ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tę sama cenę dalszy ciąg przetargu nastąpi
w formie licytacji przy udziale tych oferentów. W takim przypadku oferentów informuje się
o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.

IV. Tryb przetargu: Pisemny przetarg nieograniczony:
Otwarcie ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2022 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim
w Tyczynie (sala narad), ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn

V. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
ul. Grunwaldzka 31, 36-020 Tyczyn
Autobus będzie udostępniany zainteresowanym stronom po uprzednim kontakcie telefonicznym,
w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.
Osoba do kontaktu: Mirosław tel. 728 364 796

VI. Miejsce, termin i tryb składania ofert:
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, przesłać pocztą tradycyjną lub
kurierem na adres: Gmina Tyczyn, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn, pokój nr 21 – sekretariat do dnia
22.09.2022 r. do godz. 9:45.
Ofertę sporządzoną wg Załącznika nr 1 do niniejszego Ogłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie
oznaczonej nazwą i adresem Sprzedającego oraz Kupującego, opisanej w następujący sposób: „Oferta
na Sprzedaż używanego autobusu AUTOSAN H9-21.41S KLEKS - nie otwierać przed 22.09.2022 r.
godz. 10:00”
Oferent - pod rygorem wykluczenia może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu.

VII. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać :
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;
4) pełnomocnictwo, o ile oferent działa przez pełnomocnika;
Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

VIII. Wybór oferty:
1) Kryterium oceny ofert -100% cena.
2) Przez najkorzystniejszą ofertę rozumie się ofertę zgodną z treścią niniejszego ogłoszenia złożoną
na wzorze formularza ofertowego oraz zawierającą najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży.
3) W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanowi
o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi oferentami. W przypadku konieczności
przeprowadzenia licytacji, komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne
oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia licytacji.
4) Po wyborze oferty Sprzedający zawiadomi o terminie zawarcia umowy sprzedaży (nie dłuższym niż
14 dni od dnia wyboru oferty) oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

IX. Informacje uzupełniające:
1) Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania
bez podania przyczyny.
2) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
3) Zgłoszonym oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec organizatora przetargu
z żadnego tytułu.

Załączniki do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu - Wzór Oferty

Tyczyn, 13 września 2022 r.
Burmistrz Tyczyna
Janusz Skotnicki

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Wzór Oferty
OFERTA

Pełne dane adresowe Oferenta:
Nazwa (firma)/ Imię i nazwisko
.....................................................................................................................................................
Adres ...........................................................................................................................................
Adres do korespondencji .............................................................................................................
Nr telefonu ..................................................................................................................................
NIP* ......................................... REGON*...................................................................................
e-mail ..........................................................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż używanego
autobusu AUTOSAN H9-21.41S KLEKS stanowiącego własność Gminy Tyczyn:

1. Składam ofertę kupna autobusu AUTOSAN H9-21.41S KLEKS za cenę brutto:
……………………………………………………………..…………………………………………………………..……………zł
(słownie:…………………………………………………………………..……………………………………………………zł)
2. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu przetargu, warunkami przetargu
i akceptuję je bez zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że zobowiązuję się do zapłaty ceny nabycia najpóźniej w dniu zawarcia
umowy.

……………………………..

………………………………

(miejscowość, data)

(podpis oferenta)

