Poraj, dn. 11.04.2019
Oznaczenie sprawy: GK.271.1. 8.2019

Zaproszenie do składania ofert na
Na sprzedaż autobusu szkolnego marki :Autosan H0909L

Zamawiający:
Urząd Gminy Poraj
Ul. Jasna 21
42-360 Poraj
Telefon: (034) 3145-251, faks: (034) 3145-006
Strona internetowa: www.poraj.bip.net.pl
Adres e-mail: sekretariat@ugporaj.pl
Godziny urzędowania:
Pon.-poątku .: 07:00-14:00
NIP 577-197-63-51
Regon: 151398528
1. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz zgodnie z
Zarządzeniem nr 12/2014 Wójta Gminy Poraj z dnia 23 kwietnia 2014r., tj.: regulaminem
udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Poraj.
2. Przedmiot przetargu:
Marka i typ pojazdu: Autosan H0909L
Numer rejestracyjny : SMYT868
Nr identyfikacyjny (VIN) SUASW3AFP3S680375
Kolor: pomarańczowy
Rodzaj paliwa: olej napędowy;
Moc silnika: 6540 cm3 ,152 kW
Rodzaj silnika: diesel turbodoładowany

Liczba miejsc : 41 +1 + wózek do przewozu osoby niepełnosprawnej
Rok produkcji: 2003 rok;
Rodzaj nadwozia: zamknięte, przeszklone ,2 drzwi
Data pierwszej rejestracji: 25.04.2003
Przebieg w km: 398 627 km
3. Tryb przetargu
Pisemny przetarg ofertowy.
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej
i musi zawierać następujące dane oferenta:
- Imię i nazwisko lub nazwę firmy
- Adres siedziby oferenta;
- Numer telefonu;

- Numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON;
- Datę sporządzenia oferty;
- Oferowaną cenę brutto;
-sposób zapłaty
- Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami
przetargu.
4. Cena wywoławcza samochodu
Cenę wywoławczą ustalono w wysokości netto : 21 700 złotych/ słownie: dwadzieścia jeden tysięcy
siedemset złotych/ na podstawie wyceny rzeczoznawcy samochodowego z dnia 22 marca 2019
roku.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 2 000 ,00 złotych słownie:
dwa tysiące złotych. Wadium należy wpłacić na konto:
BPS Oddział w Częstochowie
Numer Konta : 52 19301321 2004 0001 3000 0009
Najpóźniej do dnia 25.04.2019 go godz. 12.00
Wadium wpłacone przez oferentów zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru
oferty na konto wpłacającego, a oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę – zostanie
zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego
oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy kupna.

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, adresowanej według wzoru:
Gmina Poraj
ul. Jasna 21
42-360 Poraj
„Oferta na zakup autobusu marki Autosan””
– nie otwierać przed dniem 25.04.2019 roku do 12.10
Ofertę należy przesłać listownie pod wskazany adres lub złożyć w Urzędzie Gminy ul. Jasna
21 , 42-360 Poraj /sekretariat/.
Termin składania ofert ustala się na dzień 25.04. 2019 roku do godziny 12.00
Oferty złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, zostanie zorganizowany
dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą
postąpienia nie niższą niż 21 700,00 zł. Gmina zawiadomi oferentów, o których mowa
o terminie dodatkowego przetargu.
6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 25.04.2019 roku o godz. 12.10 w
sali nr.218- I piętro, w Urzędzie Gminy ul. Jasna 21,42-360 Poraj
7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Urząd Gminy Pora ul. Jasna 21,42-360 Poraj.
Pojazd będzie udostępniony zainteresowanym w dniach 16.04,19.04,23.04 i 24.04.2019 roku,
w godzinach od 8.00 do 13.00 po uprzednim umówieniu wizyty.
Osoba do kontaktu: Paweł Przystalski tel. kontaktowy 604 192 103 lub w pokoju nr. 107
8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
9. Inne informacje:

1)

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższa cenę na pojazd
będący przedmiotem przetargu.

2) O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni poprzez informację przesłaną na
adres poczty elektronicznej podany w ofercie.
3) Data podpisania umowy kupna – sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po
pozytywnym zakończeniu przetargu.
4)

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przed podpisaniem umowy
kupna – sprzedaży pod rygorem utraty wadium.

5)

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy
kupna – sprzedaży.

Oferta na zakup Autosanu

Miejscowość i data: …………......................................................……………………………..

Imię i nazwisko /nazwa firmy/ oraz miejsce zamieszkania /adres siedziby firmy/:
………………………………………………............………………………………………..………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………........
........................................................................................................................................................
Numer PESEL ……………………………………………………………………………………………
Numer NIP………………………………………………………………………………………………
Numer REGON …………………………………………………………………………………………..
Telefon …………………………………………………………………………………………………...
Poczta elektroniczna ………………………………………………………………………….
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego
określonymi w zapytaniu ofertowym na sprzedaż Autosanu oraz z treścią wzoru umowy /załącznik
nr 2/.
Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu
składam ofertę zakupu Autosanu o numerze rejestracyjnym SMYT868
Za kwotę brutto ………….……….złotych. Słownie: /……………………………………złotych/

……………………………………
/Data, czytelny podpis/

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Zawarta w dniu …………………………roku w Poraju , pomiędzy Gminą Poraj, reprezentowaną przez
Wójta Gminy Poraj Panią Katarzynę Kaźmierczak zwanego w dalszej części umowy „Sprzedającym”,
a: …………………………………………………………………………………...………………
Zamieszkałym …………………………………………………………………………………..
legitymującym się dowodem osobistym numer ……………………………………………… wydanym przez
……………………………..

zwanym

w

treści

umowy

„Kupującym”,

o następującej treści:
§ 1.
Sprzedający oświadcza, że:
1) jest właścicielem pojazdu autobusu szkolnego

marki

Autosan o numerze rejestracyjnym

SMYT868 , numerze identyfikacyjnym /VIN/SUASW3AFP3S680375, rok produkcji 2003
2) pojazd jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz, że nie
toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd ani, że nie stanowi on
przedmiotu zabezpieczenia.
§ 2.
Kupujący oświadcza, że kupuje od Sprzedającego opisany w § 1 pojazd.
§ 3.
1. Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłacił Sprzedającemu kwotę: …………. złotych
brutto (słownie: ………………………………………………………………..00/100)
na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury.
2.

Kwota

wadium

tj.

….

zł

(

słownie:

…………

)

wpłacona

na konto Gminy Poraj przez Kupującego została zaliczona na poczet pozostałej ceny pojazdu.
§ 4.

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy.
2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, tj.:
1) dowód rejestracyjny pojazdu o nr SMYT868
2) kartę pojazdu o nr …………………
3) instrukcję obsługi.
3. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór samochodu będącego przedmiotem
sprzedaży.

§ 5.

1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu opisanego w § 1 niniejszej umowy i
nie zgłasza do niego żadnych uwag.
2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do
nich żadnych zastrzeżeń.

3. Strony wyłączają przepisy dotyczące rękojmi za wady.
4. Kupujący dokona ubezpieczenia samochodu w zakresie odpowiedzialności cywilnej.
§ 6.
Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego.
§ 7.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 8.
W

sprawach

nieuregulowanych

niniejszą

umową

zastosowanie

mają

obowiązujące

w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Sprzedający

Kupujący

