OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach
42-240 Rudniki ul. Dworcowa 8
tel./fax (34) 3 279 588
OGŁASZA PISEMNY OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH POJAZDÓW :
1. Jelcz PR 110 M ; nr rej. SCZ 02 FT ; rok prod. 1991
- cena wywoławcza : 1 400,00 zł brutto
2. Jelcz PR 110 M ; nr rej. SCZ 03 FT ; rok prod. 1991
- cena wywoławcza : 1.100,00 zł brutto
3. Jelcz PR 110 M ; nr rej. SCZ 05 FT ; rok prod. 1991
- cena wywoławcza : 1 300,00 zł brutto
4. Jelcz 120 M ; nr rej. SCZ 11 FT ; rok prod. 1996
- cena wywoławcza : 5 400,00 zł brutto
5. Nysa M522 ; nr rej. CEK 9382 ; rok prod 1992
- cena wywoławcza : 500,00 zł brutto
6. FSO pick-up “sanitarka”; nr rej. CZK 053B; rok prod. 1980
- cena wywoławcza : 130,00 zł brutto
Autobusy są wycofane z bieżącej eksploatacji ze względu na stan techniczny.
Oferty należy składać w siedzibie zakładu w Rudnikach ul. Dworcowa 8, do dnia
29 października 2010 roku do godziny 10.00 w dziale księgowości, w zapieczętowanych
kopertach z zaznaczeniem „Przetarg na sprzedaż pojazdu nr .... (podać nr pozycji przetargowej)”.
Otwarcie kopert i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 29 października 2010 r. o godzinie 12.00 w
siedzibie zakładu .
Oferta powinna zawierać :
a) podstawowe informacje o oferencie (imię, nazwiako, jego adres lub nazwę i siedzibę firmy, formę
organizacyjną wraz z dokumentacją – zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności
gospodarczej, wyciąg z Rejestru Sądowego lub KSR ),
b) datę sporządzenia oferty i podpis oferenta,
c) proponowaną cenę nabycia pojazdu,
d) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
wybranej pozycji przetargowej najpóźniej do dnia 29 października 2010 roku w formie przelewu na
konto zakładu : PKO BP 45 1020 1664 0000 3202 0028 3176, lub do kasy zakładu najpóźniej na dwie
godziny przed otwarciem ofert.
Na przekazie lub opłacie zaznaczyć : wadium i numer pozycji przetargowej.
Wszelkie koszty i opłaty zwiazane z nabyciem ponosi kupujący.

Wadium przepada na rzecz sprzedajacego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co
najmniej ceny wywoławczej, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana nie przystąpi do
transakcji kupna w ciągu 7 dni, lub gdy oferent przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone niezwłocznie
po zakończeniu przetargu.
W przypadku przyjęcia oferty, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady ukryte sprzedawanych
pojazdów. Zakupiony towar nie podlego reklamacji.
Sprzedający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji i swobodnego wyboru
oferty, w przypadku zaoferowania takiej samej ceny nabycia.
Sprzedajacy zastrzega prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub jego unieważnienia, a
także wycofanie z przetargu poszczególnej pozycji, w każdym czasie bez podania przyczyny.
Przedmioty przetargu można oglądać codziennie w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 14.00 po
wcześniejszym uzgodnieniu. Dodatkowe informacje i uzgodnienia mozna uzyskać w siedzibie
zakładu.
Osoba upoważnioną do kontaktu jest kierownik zakładu : andrzej Rzeszot tel. (34) 3 279 588;
tel. kom. 606 328 236

