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OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ AUTOBUSÓW
MARKI MAN, SOLARIS
Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05.10.1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu
na sprzedaż środków trwałych przedsiębiorstwa państwowego oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993r. nr 97, poz. 443 ze zm.).

Autobusy przeznaczone do sprzedaży:
1. Autobus marki MAN NL 223, nr ewidencyjny 402, nr inwentarzowy S007 – 924,
nr rejestracyjny DL 03851, rok produkcji 2000, nr identyfikacyjny VIN: WMAA21ZZZYR000255,
przebieg od początku eksploatacji 1 053 451 km.
Cena 8 610, 00 zł brutto.
2. Autobus marki MAN NL 223, nr ewidencyjny 403, nr inwentarzowy S007 – 925,
nr rejestracyjny DL 03852 , rok produkcji 2000, nr identyfikacyjny VIN: WMAA21ZZZYR000256,
przebieg od początku eksploatacji 1 011 781 km.
Cena 8 610, 00 zł brutto.
3. Autobus marki MAN NL 223, nr ewidencyjny 404, nr inwentarzowy S007 – 928,
nr rejestracyjny DL 10064, rok produkcji 2001, nr identyfikacyjny VIN: WMAA21ZZZZR000605,
przebieg od początku eksploatacji 959 310 km.
Cena 8 917,50 zł brutto.
4. Autobus marki MAN NL 223, nr ewidencyjny 405, nr inwentarzowy S007 – 929,
nr rejestracyjny DL 10065, rok produkcji 2001, nr identyfikacyjny VIN: WMAA21ZZZZR000606,
przebieg od początku eksploatacji 899 020 km. * awaria silnika
Cena 7 380, 00 zł brutto.
5. Autobus marki MAN NG 272, nr ewidencyjny 507, nr inwentarzowy S007 – 946,
nr rejestracyjny DL 45635, rok produkcji 1994, nr identyfikacyjny VIN WMAA110761B012648,
przebieg od początku eksploatacji 735 876 km
(przebieg w MPK sp. o.o. w Legnicy od 15.10.2007r – 272 721 km).
Cena 9 840,00 zł brutto.
6. Autobus marki SOLARIS URBINO 12 , nr ewidencyjny 224, nr inwentarzowy S007 – 921,
nr rejestracyjny WWT 2551, rok produkcji 2000, nr identyfikacyjny VIN SU9 241166 XBPN 1140,
przebieg od początku eksploatacji 912 119 km.
Cena 11 070,00 zł brutto.
Jako cenę wywoławczą za pojazd, przyjmuje się cenę zbytu brutto podaną w powyższym wykazie.
Oferty pisemne z podaniem proponowanej ceny należy składać w terminie do dnia 19.10.2018 r.
do godz. 09:00 w siedzibie Spółki (I piętro, sekretariat - pokój 19).
 Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem.

„II przetarg pisemny – sprzedaż autobusów marki MAN, SOLARIS”
 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.10.2018 r. o godz. 09:30 w siedzibie Spółki w pokoju nr 13.
 Oferty bez okazanych dowodów wpłaty wadium nie będą rozpatrywane.
 Oferta powinna zawierać: nazwę oferenta, datę sporządzenia oferty, oświadczenie o zapoznaniu się
z warunkami przetargu, określenie przedmiotu oferty, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem
technicznym pojazdu/pojazdów będącego/będących przedmiotem oferty, określenie proponowanej ceny
kupna pojazdu, dowód wpłaty wadium oraz nr konta do ewentualnego zwrotu wadium.
 W przypadku zakupu pojazdów do kasacji należy wykazać się zezwoleniem na wytwarzanie odpadów
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, powstałych w związku z demontażem pojazdów
wycofanych z eksploatacji.
 W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej do oferty należy dołączyć aktualny odpis
z KRS, a jeżeli Nabywcom jest osoba fizyczna należy wykazać się aktualnym wpisem do centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG).
 Sprzedający zawrze umowę sprzedaży pojazdu/pojazdów z oferentem, który spełni wymagania
określone dla sporządzenia oferty oraz przedstawi najwyższą cenę. Sprzedający zastrzega sobie prawo
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 Dopuszcza się składanie ofert częściowych (na wybrane pojazdy).
 Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.
 Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży
w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Nabywca który w wyznaczonym terminie nie uiści ceny nabycia traci
złożone wadium na rzecz Sprzedającego.
 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
 Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla pojazdu:
lp.1 – 861,00 zł (osiemset sześćdziesiąt jeden złotych)
lp.2 – 861,00 zł (osiemset sześćdziesiąt jeden złotych)
lp.3 – 891,75 zł (osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt pięć groszy)
lp.4 – 738,00 zł (siedemset trzydzieści osiem złotych)
lp.5 – 984,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote)
lp.6 – 1 107,00 zł (jeden tysiąc sto siedem złotych)
należy wpłacić w kasie MPK sp. z o.o. w siedzibie Spółki lub przelewem na rachunek
Sprzedającego Santander Bank Polska S.A. 64 1500 1504 1215 0000 0791 0000 z dopiskiem,
wadium - „Przetarg – sprzedaż autobusów marki MAN, SOLARIS”
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert,
tj. nie później niż do dnia 19.10.2018 r. do godz. 9:00.
W przypadku wnoszenia wadium przelewem, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Sprzedającego. O uznaniu przez sprzedającego, że wadium wpłacono w terminie, decyduje
data (nie później niż do dnia 19.10.2018 r. do godz. 9:00) wpływu środków na rachunek Sprzedającego.
Kopię dokumentu potwierdzającą dokonanie przelewu oferent dołączy do oferty.
 Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone
po dokonaniu wyboru oferty, w tym samym lub następnym dniu a Nabywcy, którego oferta została
przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium nieodebrane w terminie 7 dni od daty
przetargu zwraca się pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Oferenta.
 Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się
od zawarcia umowy.
 Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia
sprzedawanych pojazdów.
 Pojazdy oglądać można w dni robocze w godz. 8:00 ÷ 14:00 na terenie Spółki (ul. Domejki 2)
po uprzednim każdorazowym umówieniu z kierownikiem działu remontowo – technicznego
(telefony kontaktowe: 76 722 34 02, 76 722 34 00 wew. 402).
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