
1 
 

Bolesławiec, 21.10.2015. 

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu 

59-700 Bolesławiec, ul. Modłowa 8 
 

 

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż autobusu turystycznego: 

 

Dane autobusu przeznaczonego do sprzedaży  

 

 

RENAULT 

Model: 112m SFR 

Wersja: ILIADE  

Rok produkcji: 1999 

Nr rejestr.: DBL VM76 

Przebieg /wrzesień 2015/: 672942 km 

Pojemność/moc: 9839 ccm/250 kW 

Data ważności badania technicznego: 08.04.2016. 

Miejsca siedzące:  56 

2 drzwiowy, dalekobieżny, biały 1-warstwowy akrylowy 

Silnik z zapłonem samoczynnym  

 

Wyposażenie: 

 

- manualna skrzynia biegów, ABS-system zapobiegający blokowaniu kół, Audio System, fotele 

uchylne, fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie, klimatyzacja, hamulec dodatkowy 

TELMA. 

Autobus posiada dopuszczenie prędkości 100 km „DEKRA”. 

 

Oferty pisemne wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w terminie do dnia 05.11.2015. 

do godz. 1000 w siedzibie Spółki – Bolesławiec ul. Modłowa 8  – Sekretariat.  

Wysokość wadium wynosi 1 000 zł. Wadium należy wpłacać na rachunek Sprzedającego BZ 

WBK S.A. O/Bolesławiec nr konta 83 1090 1939 0000 0005 1600 0198. Za termin wpłaty 

wadium uważać się będzie datę wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Sprzedawcy. 

Zwrot wpłaconego wadium odbywać się będzie w terminie do 7 dni od zatwierdzenia protokołu 

z wyboru ofert na konto bankowe podane w ofercie. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2015. o godz. 1015 w siedzibie Spółki. Otwarcie ofert jest 

jawne.  

Jako cenę wywoławczą przyjmuje się cenę 61 700 zł  netto 
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Autobus oglądać można w dni robocze w godz. 07.00 – 14.00 na terenie Spółki /ul. Modłowa 

8/ po uprzednim umówieniu się z kierownikiem działu utrzymania ruchu tel. 694 726 105. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem:” Przetarg ofertowy –autobus 

turystyczny”  

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 sprzedawanego pojazdu, określenie proponowanej ceny kupna. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert.  

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku gdy uczestnicy 

zaoferują tą samą cenę. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części 

lub w całości bez podania przyczyn i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko 

Sprzedającemu.  

Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia 

sprzedawanego autobusu.  

Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej Spółki: www.mzk.boleslawiec.pl  
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......................................... ................................, dnia ......................... 
/ pieczątka Kupującego / 

OFERTA 
 

              Sprzedający: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu                      

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu pisemnym na sprzedaż autobusu turystycznego, a także po 

zapoznaniu się z warunkami sprzedaży niżej podpisani, reprezentujący: 

Nazwa Oferenta: ……………………………………………………………………………….. 

Adres Oferenta: .......................................................................................................................... 

Telefon: ...................................................................................................................................... 

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

Nr konta : ……………………………………………………………………………………… 

oświadczamy, że: 

1. Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty. 

2. Warunki sprzedaży i wszystkie inne otrzymane od Sprzedającego informacje przyjmujemy 

bez zastrzeżeń  i oferujemy gotowość przystąpienia do przetargu pisemnego na sprzedaż 

autobusu turystycznego. 

 

Jesteśmy zainteresowani kupnem autobusu turystycznego i oferujemy cenę: 

 

………………………………………………………………………………………. netto 

 

Słownie: …………………………………………………………………………………… 

 

 

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze stanem technicznym sprzedawanego pojazdu. 

3. Uważamy się za związanych ofertą przez okres wskazany w warunkach sprzedaży, tj. przez 

30 dni od upływu terminu składania ofert.  

4. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w warunkach sprzedaży. 
 

 

 

 

......................... dnia ....................                .................................................................................   
                                                       (pieczęć i podpis uprawnionych przedstawicieli  Kupującego)  

 


