Kulesze Kościelne, 13.09.2017 r.

Znak sprawy: 271.8.2017
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU SZKOLNEGO
Wójt Gminy Kulesze Kościelne, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu
ofertowego nieograniczonego na sprzedaż samochodu AUTOSAN (autobus szkolny).
1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Urząd Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, 18 – 208 Kulesze Kościelne
Tel. (86) 4763 510
faks (86) 4763 512
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl
2. Przedmiot przetargu:
Dane identyfikacyjne pojazdu:
Rodzaj pojazdu: Autobus
Marka: AUTOSAN
Typ, model handlowy: H9-21.41S
Rok produkcji: 2000
Numer rejestracyjny: BWM A890
Numer identyfikacyjny: SUASW3AAPYS021725
Pojemność silnika: 6540,00 cm3
Moc silnika: 110,00 kW
Dopuszczalna masa całkowita: 12500 kg
Przebieg: 443604 km
Data ważności badania technicznego: 07.10.2017 r.
Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym na terenie placu
przy Zespole Szkół w Kuleszach Kościelnych w dni robocze w terminie od
14.09.2017r. do 28.09.2017 r. w godzinach 8.00- 14.00. po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym (tel. 86 4763 510).
3. Cena wywoławcza:
Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 5 000,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych
00/100), do której będzie doliczony obowiązujący podatek VAT.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do dnia 29.09.2017 r. do godz. 10.00.
Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
- numer PESEL i NIP oferenta,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu
przetargu oraz ze stanem przedmiotu przetargu bądź też ponoszeniu odpowiedzialności za
skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży.
Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy sprzedaży w załączeniu do ogłoszenia.
Każdy może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana: Urząd Gminy Kulesze
Kościelne, ul. Główna 6, 18 – 208 Kulesze Kościelne „Oferta na zakup samochodu
marki AUTOSAN (autobus)”.
Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 800 - 1600, nie później jednak niż do
dnia 29 września 2017 r. do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na
adres Urzędu.
5. Pozostałe informacje:
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 29 września 2017 r. o godz. 1010
w Urzędzie Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, pok.nr 9.
Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert
o jednakowej najwyższej cenie, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg
ustny dla oferentów, którzy zaoferowali jednakowe ceny. Komisja zawiadomi oferentów
o dodatkowym terminie.
Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Oferent, 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.
Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzyskać można w Urzędzie Gminy
Kulesze Kościelne, pok. Nr 9 oraz telefonicznie pod nr tel. 86 4763 510 w. 18.
Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu

………………...................................................................
(Miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY – OŚWIADCZENIA
do przetargu na:
sprzedaż samochodu Autobus szkolny AUTOSAN

Dane OFERENTA:
Imię i nazwisko / nazwa

........................................................................................................................

Adres / siedziba

........................................................................................................................

PESEL / REGON

........................................................................................................................

NIP

........................................................................................................................

Telefon kontaktowy

........................................................................................................................

Składam ofertę na zakup samochodu Autobus szkolny marki AUTOSAN nr rej. BWM A890
za cenę brutto: …………………………………….. zł
(słownie:
…………………………………………………………………………....................................................................).
Jednocześnie oświadczam, iż:
-

zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o
przetargu na sprzedaż samochodu z dnia 13.09.2017r.,

-

akceptuję warunki udziału w ww. 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 sprzedaży,

-

uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni,

_____________________________________
_
Podpis osoby / osób upoważnionych

*)

Niepotrzebne skreślić.

UMOWA SPRZEDAŻY
zawarta w dniu ………………………… w Kuleszach Kościelnych pomiędzy:
Gminą Kulesze Kościelne, z siedzibą w Kuleszach Kościelnych przy ul. Głównej 6 NIP: 722-161-2343, płatnik Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych zwanym dalej „ Zamawiającym”, którego
reprezentuje Józef Grochowski – Wójt Gminy Kulesze Kościelne
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewa Klewinowska
zwaną w dalszym ciągu umowy „Sprzedającym”
a
Panem/Panią/Firmą
………………………………………......................................................................................., legitymującym/ą
się dowodem osobistym nr …………………. wydanym przez …………………………………………
PESEL / NIP / REGON …………………………………………………………………………………………………………,
zamieszkałym/ą/z siedzibą w ……………………………………………………………… przy ul. ……………………………
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym/ą w dalszym ciągu umowy „Kupującym”,
o następującej treści:
§1
Sprzedający oświadcza, że:
1) jest właścicielem samochodu marki AUTOSAN, numer rejestracyjny: BWM A890, numer
identyfikacyjny: SUASW3AAPYS021725, rok produkcji: 2000
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:
……………………………………………........…).
§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 mnie 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

