
OGŁOSZENIE 

pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na 

„Sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN H9-20 stanowiącego mienie Gminy Wręczyca Wielka” 

 

1.Sprzedający: Gmina Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka. 

 

2. Przedmiot przetargu:  
Autobus. Marka: AUTOSAN, nr rejestracyjny: SKL S753 

Model pojazdu: H9-20, wersja 41 

Nr identyfikacyjny (VIN): SUASW3AAP2S022050 

Rodzaj silnika: WSW Andrychów, z zapłonem samoczynnym 

Pojemność/Moc silnika: 6540 ccm /110 kW (150 KM) 

Liczba cylindrów/Układ cylindrów: 6/rzędowy 

Wskazanie licznika: 295.027 km 

Liczba miejsc: 42+1+1 miejsce do kotwiczenia wózka inwalidzkiego 

Rok produkcji/Data pierwszej rejestracji: 2002/29.08.2002 r. 

Bieżące remonty nadwozia oraz konserwacja podwozia.  

Badania techniczne ważne do: 25 lutego 2018 roku.  

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych we 

Wręczycy Wielkiej ul. Szkolna 11, 42-130 Wręczyca Wielka; tel. (34) 317 00 22; 785 937 891 mail: 

zenonkudla@kdmnet.pl Osoba do kontaktu – Zenon Kudła. 

Ze stanem technicznym autobusu można zapoznać się w dni robocze w godzinach od 8:00-15:00, po 

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

 

3. Cena wywoławcza:  
Cenę wywoławczą ustalono na 9.000,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100 brutto).  

 

4. Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia oferty: 

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie oraz 

zaadresowana: Urząd Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka  

„Przetarg na autobus szkolny marki AUTOSAN – nie otwierać przed dniem 10.I.2018r., godz. 10:15”. 

Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w dni robocze w godzinach 7:00–15:00 lub 

przesłać pocztą na wyżej podany adres. Oferty należy składać do dnia 10 stycznia 2018 roku do 

godziny 10:00. Każdy może złożyć tylko jedną ofertę. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 stycznia 2018 

roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej. Oferty złożone po 

wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.  

Wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.  

 

5. Pozostałe informacje: 

1) Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Kupujący, który zaoferuje 

najwyższą cenę, i którego oferta zostanie wybrana, przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy 

sprzedaży i w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wyboru jego oferty zapłaci całkowitą cenę 

kupna samochodu. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny 

nabycia. Podstawę do zawarcia umowy stanowi protokół Komisji z przeprowadzonego przetargu. 

 Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.  

2) W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa 

zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie 

niższą niż 300 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa, o terminie dodatkowego przetargu. 

3) Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane. 

4) Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 

5) Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez 

podania przyczyn. 

 

 

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone: 

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka 

- na stronie internetowej: www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/ 

mailto:zenonkudla@kdmnet.pl
http://www.bip.walcz.ug.gov.pl/


 
Załącznik nr 1 

do Ogłoszenia przetargu 
. 

 

………………………………            
                   (pieczęć firmy)  

 

 

OFERTA 

 

 

1. Dane dotyczące Kupującego:  
 

Pełna nazwa Kupującego:   

……………………………………….………………………………….............................................  

 

Adres siedziby: 

….………………………………………….…….………………………...................... 

……………………………………………….………………………………………… 
 

NIP:.......................................................               REGON:...................................................................  

 

PESEL:................................................ Tel: ……….……. Mail:…………………...…………………  

 

2. Przedmiot oferty:   
 

Zakup autobusu szkolnego marki AUTOSAN. 

  

3. Cena oferty: 
 

Brutto:…………………złotych (słownie: ……………………………...…….………………………. 

……………………. zł brutto)  

  

4. Jednocześnie oświadczam, iż: 

- zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o pisemnym 

przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN z dnia 19.12.2017 roku, 

- akceptuję warunki udziału w wyżej wymienionym przetargu,  

- zapoznałem się ze stanem oferowanego pojazdu/nie zapoznałem się ze stanem oferowanego pojazdu i 

jestem świadomy odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,  

- zapoznałem się i akceptuję treść wzoru umowy kupna/sprzedaży.  

 

5. Kontakt: 

Uprawnionym do kontaktu ze Sprzedającym jest………………………..……………………………      

 

tel.……………….……..………                     Mail: .............................................................................         

 

 

 

…………….…………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 2 
do Ogłoszenia przetargu 

 

UMOWA KUPNA/SPRZEDAŻY NR …….../2017 

zawarta w dniu …………….2017 roku we Wręczycy Wielkiej pomiędzy: Gminą Wręczyca Wielka z 

siedzibą przy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka, NIP 5742047028 reprezentowaną przez 

Wójta Gminy – p. Henryka Krawczyka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – p. Barbary Jezior 

zwaną dalej w treści umowy Sprzedającym a …………. prowadzącym działalność gospodarczą pod 

firmą ……………………….. z siedzibą ………. przy ulicy ………, ..-… ……., , NIP ………, 

reprezentowanym przez Właściciela – p. …………….zwanym dalej w treści umowy Kupującym. 
 

§ 1 

1. Sprzedający oświadcza, że:  

1) jest właścicielem samochodu Autobus szkolny AUTOSAN H9-20 wersja 41 o numerze 

rejestracyjnym SKL S753, nr identyfikacyjny (VIN) SUASW3AAP2S022050, rok produkcji 2002.  

2) samochód jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz, że nie toczy się żadne 

postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, a nadto, że nie stanowi on przedmiotu zastawu 

bądź zabezpieczenia. 
  

§ 2 

Sprzedający sprzedaje Kupującemu samochód określony w § 1, zgodnie z przeprowadzonym 

postępowaniem przetargowym, za cenę zł (słownie: ……………...…….. zł) przelewem na rachunek 

bankowy Urzędu:  Bank Spółdzielczy Wręczyca Wielka 54 8249 0001 2001 0000 0912 0001. 
  

§ 3 

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i po zapłaceniu 

ustalonej ceny nabycia.  

2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu.  

3. Kupujący dokonał sprawdzenia oznaczeń numerowych pojazdu i dowodu rejestracyjnego nie 

wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.  

4. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór samochodu będącego 

przedmiotem sprzedaży. 
  

§ 4 

Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny zakupionego pojazdu i nie zgłasza do niego 

żadnych uwag. 
  

§ 5 

Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają kupującego. 
  

§ 6 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  
 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 8 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Sprzedający, 

a jeden Kupujący.  

         

 

            Sprzedający                                                                              Kupujący 

 

 

……………….….………………..              ………..……………………………. 








