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ZATWIERDZAM:
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI Sp. z o.o.
96· l 00 Sk iern iewi<.e
ul. Czerwona 7

tel. 46 833·30-97
NIP 836-13-31·389

GŁOSZENIE O SPRZEDAŻY UŻVWANYCH AUTOBUSÓW
Przetarg ofertowy pisemny

l.

Nazwa i adres

sprzedającego

Miejski Zakład Komunikacji
96-100 Skierniewice
ul. Czerwona 7

Spółka

z o.o.

NIP: 836-13-31-389
REGON: 750051347
teł 46 833 30 97
fax 46 833 30 97
Internet: http:// www.mzkskierniewice.pl
e-maił: sekretariat@mzkskierniewice.pl

Godziny pracy Zamawiającego: w dni powszednie od
7:00 do 15:00.

11.

poniedziałku

do

piątku

w godz. od

Przedmiot sprzedaży
1. Autobus marki AUTOSAN S.A
~ Model pojazdu
)> Nr rejestracyjny pojazdu
~ Nr identyfikacyjny (VIN) pojazdu
~ Rok produkcji pojazdu
~ Data pierwszej rejestracji pojazdu
~ Okres eksploatacji pojazdu
~ Rodzaj pojazdu
~ Rodzaj silnika
~ Pojemność l Moc silnika
~ Długość l Szerokość/ Wysokość
)> Cena wywoławcza netto:

H9.1512.5t
SKY8042
590335
1987
1987/10/19
370 miesięcy
autobus turystyczny 2 drzwiowy
z zapłonem samoczynnym
6540ccm l 11 OkW ( 150KM)
10000mm/2500mm/3150mm
2400 PLN

2. Autobus marki JELCZ
~ Model pojazdu
~ Nr rejestracyjny pojazdu
~ Nr identyfikacyjny (VIN) pojazdu
)> Rok produkcji pojazdu

M11 16.0t
ES03213
0129
1988

)>
)>
)>
)>
)>
)>

Data pierwszej rejestracji pojazdu
Okres eksploatacji pojazdu
Rodzaj pojazdu
Rodzaj silnika
Pojemność l Moc silnika
Cena wywoławcza netto:

1988/04/12
365 miesięcy
autobus miejski 3 drzwiowy
z zapłonem samoczynnym
10350ccm /142kW (103KM)
1 700 PLN

3. Autobus marki JELCZ
)>
)>
)>
)>
)>
)>
)>
)>
)>
)>

Model pojazdu
Nr rejestracyjny pojazdu
Nr identyfikacyjny (VIN) pojazdu
Rok produkcji pojazdu
Data pierwszej rejestracji pojazdu
Okres eksploatacji pojazdu
Rodzaj pojazdu
Rodzaj silnika
Pojemność l Moc silnika
Cena wywoławcza netto:

M11 16.0t
ES04964
0681
1988
1988/09/23
359 miesięcy
autobus miejski 3 drzwiowy
z zapłonem samoczynnym
10350ccm /142kW (193KM)
2 600 PLN

4. Autobus marki MAN
)>
)>
)>
)>
)>
)>
)>
)>
)>
)>

Model pojazdu
Nr rejestracyjny pojazdu
Nr identyfikacyjny (VIN) pojazdu
Rok produkcji pojazdu
Data pierwszej rejestracji pojazdu
Okres eksploatacji pojazdu
Rodzaj pojazdu
Rodzaj silnika
Pojemność l Moc silnika
Cena wywoławcza netto:

469-11.230 HOLC
ES13899
WMA4692346G114785
1996
1996/12/04
261 miesięcy
autobus
z zapłonem samoczynnym
6871ccm /162kW (220KM)
3 200 PLN

5. Autobus marki MAN
)>
)>
)>
)>
)>
)>
)>
)>
)>
)>

Model pojazdu
Nr rejestracyjny pojazdu
Nr identyfikacyjny (VIN) pojazdu
Rok produkcji pojazdu
Data pierwszej rejestracji pojazdu
Okres eksploatacji pojazdu
Rodzaj pojazdu
Rodzaj silnika
Pojemność l Moc silnika
Cena wywoławcza netto:

6. Autobus marki MAN
)> Model pojazdu
)> Nr rejestracyjny pojazdu
)> Nr identyfikacyjny (VIN) pojazdu
)> Rok produkcji pojazdu
)> Data pierwszej rejestracji pojazdu
)> Okres eksploatacji pojazdu
)> Rodzaj pojazdu
)> Rodzaj silnika
)> Pojemność l Moc silnika
)> Cena wywoławcza netto:

469L
ES13898
WMA4692049G 106444
1996
1996/02/01
271 miesięcy
autobus
z zapłonem samoczynnym
6871ccm /162kW (220KM)
2 200 PLN

469L
ES13022
WMA4691661 G094051
1995
1995/02/06
283 miesięcy
autobus turystyczny 2 drzwiowy
z zapłonem samoczynnym
6871ccm /140kW (190KM)
2 000 PLN

7. Autobus marki MAN
~ Model pojazdu
~ Nr rejestracyjny pojazdu
~ Nr identyfikacyjny (VIN) pojazdu
~ Rok produkcji pojazdu
~ Data pierwszej rejestracji pojazdu
~ Okres eksploatacji pojazdu
~ Rodzaj pojazdu
~ Rodzaj silnika
~ Pojemność l Moc silnika
~ Cena wywoławcza netto:

469-3500
ES13020
WMA4691497G090653
1994
1994/07/26
289 miesięcy
autobus turystyczny 2 drzwiowy
z zapłonem samoczynnym
6871ccm /78kW (106KM}
2100 PLN

8. Samochód ciężarowy do 3.5 t marki VOLKSWAGEN
~ Model pojazdu
Transporter T4 Diesel 2.6t
~ Nr rejestracyjny pojazdu
ES29668
~ Nr identyfikacyjny (VIN) pojazdu
WV2ZZZ70ZRH047155
~ Rok produkcji pojazdu
1993
~ Data pierwszej rejestracji pojazdu
1994/04/11
~ Okres eksploatacji pojazdu
293 miesięcy
~ Rodzaj pojazdu
samochód ciężarowy wydłużony
~ Rodzaj silnika
z zapłonem samoczynnym
~ Pojemność l Moc silnika
1895ccm l 44kW (60KM}
~ Cena wywoławcza netto:
1 100 PLN

III.

Postępowanie

prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów
1
5
- 70 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r.- Kodeks Cywilny (Dz. U. 2018.0.1025).
W wyniku postępowania, po wyłonieniu oferenta, zostanie zawarta umowa
kupna- sprzedaży.
dotyczących udzielania przetargu w trybie art. 70

IV.

V.

Zbywane autobusy można oglądać na terenie Spółki od dnia 06.09.2018r. w
dni robocze do dnia 12.09.2018r. w godzinach od 8:00 do 14:00 po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym terminu.
Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie
sprzedawanego pojazdu.

uzupełnia

wyposażenia

VI.

Sprzedawane autobusy i pojazdy nie mogą być wykorzystane jako pojazdy
dopuszczone do ruchu kołowego , a tym samym nie mają prawa do powtórnej
rejestracji.

VII.

Osoba uprawniona do kontaktów:
Zbigniew Czuba teł. kom. 666 029 257;
Osoba prowadzące postępowanie:
Anna Staryga tel. kom. 665 872 690.

VIII.

Kryterium oceny ofert- najwvższa cena.
Oferty poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

IX.

Ofertę należy wypełnić
każdego

zgodnie z
pojazdu oddzielnie.

załączonym

formularzem ofertowym dla

X.

Oferty pisemne należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, przesłać
pocztą w zaklejonej kopercie z napisem " Sprzedaż autobusu nr sprawy
MZK.10.P.2018", pocztą elektroniczną lub faksem, nr podany w pkt l.

XI.

Termin

XII.

Termin

XIII.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie przez
dniu o godz. 10:15.

XIV.

W przypadku

zapłaty za pojazd wynosi 5
Sprzedający wystawi fakturę VAT.

złożenia

dni od wyboru oferty. Na zakupiony pojazd

ofert: 13.09.2018r. godz. 10:00.
Komisję Przetargową

w tvm samym

złożenia ofert równoważnych o najwyższej cenie ofertowej
dodatkowe postępowanie ustne. Do przedmiotowego
postępowania zaproszeni zastaną wyłącznie oferenci, którzy złożyli te oferty.
Przetarg ustny zakończony będzie w momencie uzyskania najwyższej ceny.

odbędzie się

XV.

Sprzedający

informuje, że oferty uznaje się za jawne, od chwili zakończenia
postępowania, jeżeli oferent nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą być udostępnione.

XVI.

Termin odbioru pojazdu- nie później niż 5 dni od dnia uiszczenia zapłaty
Sprzedającemu za pojazd. Koszty odbioru autobusu oraz wszelkie koszty
związane z jego zakupem pokrywa kupujący.

XVII.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży lub uznania,
że złożone oferty nie spełniają wymagań Sprzedającego. W każdym z
przypadków może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyny.

XVIII. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych warunkach udziału w
postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
XIX.

XX.

opublikowane zostało na stronie internetowej
Sprzedającego www.mzkskierniewice.pl i zamieszczone na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Spółki.
Niniejsze

ogłoszenie

ZAŁĄCZNIKI:

1. FORMULARZ OFERTOWY
2. UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY
3. KLAUZULA INFORMACYJNA

