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Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu ciężarowego
Komunikacja Miejska Spółka z o.o.
ul. Transportowa 3, 67-200 Głogów
sprzeda w drodze pisemnego przetargu niżej wymieniony pojazd :
1. Przedmiot sprzedaży:
1) Pojazd ciężarowy PEUGEOT PARTNER; Nr VIN VF35FWJYF60448341, rok produkcji
2002; nr rej. DGL L443; pojemność silnika 1868,00 cm3; skrzynia 5-biegowa biegów
manualna; przebieg na dzień 11.12.2018 r. w km wynosi 228477; przegląd techniczny ważny
do 27.11.2019 r.; masa własna: 1191 kg; ilość miejsc: 5; Sprawny technicznie, w cenie
wywoławczej 2100,00 zł brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%).
2. Oferty pisemne na zakup w/w pojazd należy składać w sekretariacie spółki (pok. nr 6),
adres: ul. Transportowa 3, 67-200 Głogów - do dnia 20 grudnia 2018 r. do godziny 1000
Zaklejoną kopertę należy oznaczyć: „Oferta - sprzedaż PEUGEOT PARTNER”
Nie otwierać przed 20 grudnia 2018 r. do godziny 1000
Oferta powinna zawierać :
a) w przypadku gdy uczestnik przetargu prowadzi działalność gospodarczą, dane
przedsiębiorstwa z podaniem nazwiska i imienia osoby reprezentującej przedsiębiorstwo,
ponadto dane do kontaktowania się z oferentem – adres, nr telefonu, nr faksu, adres
internetowy; w przypadku osób fizycznych należy podać nazwisko, imię oraz nr telefonu
i adres do korespondencji - formularz ofertowy ( załącznik nr 1 do ogłoszenia ).
b) proponowaną cenę za oferowany przedmiot przetargu i sposobu zapłaty - formularz
ofertowy ( załącznik nr 1 do ogłoszenia ),
c) oświadczenie o treści:
 Zapoznałem się z warunkami postępowania określonymi w ogłoszeniu na sprzedaż
pojazdu ciężarowego będących własnością Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Głogowie.
 Akceptuję warunki udziału w ww. postępowaniu.
 Zapoznałem się z przedmiotem sprzedaży, znany jest mi stan techniczny wymienionego
w formularzu ofertowym pojazdu, i z tego tytułu nie będę wnosił żadnych roszczeń
do Sprzedającego - formularz ofertowy ( załącznik nr 1 do ogłoszenia ).
3. Oferta jest wiążąca przez 14 dni od daty otwarcia ofert.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedawanego przedmiotu.
5. Cena podana w ofercie powinna zawierać podatek VAT w stawce 23%.
6. W przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę Sprzedawca przystąpi
do negocjacji.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia przetargu w całości lub
części bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
8.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedawca poinformuje oferentów o wynikach
postępowania przetargowego. Z Oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę sprzedawca

podpisze umowę kupna – sprzedaży (załącznik nr 2) najpóźniej do 7 dni roboczych od daty
powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
9.
Przedmiot zostanie wydany kupującemu po uznaniu wpłaty na rachunku sprzedającego.
10. Odbiór przedmiotu przetargu w ustalonym przez strony terminie nastąpi na koszt własny
kupującego.
11. Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie spółki w Głogowie przy ul. Transportowej 3
w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00 do dnia 19 grudnia 2018 r. – w tym celu należy się
skontaktować telefonicznie z Panem Kamilem Grzybowskim pod numerem telefonu 76 745 12 17 lub
605-559-311
12. Osoby uprawnione do kontaktów:
Zdzisław Kociucki
tel. 76 745 12 14 lub 605-692-783
Elżbieta Czepiga
tel. 76 745 12 12 lub 695-739-414
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