OGŁOSZENIE
o przetargu ofertowym na sprzedaż autobusu
Burmistrz Sędziszowa
ogłasza przetarg ofertowy pisemny
na sprzedaż: autobusu szkolnego
1. Autobus
• marka i typ: AUTOSAN H9-21
• nr rej. TJE 47EJ
• ilość miejsc: 39
• pojemność/ moc silnika: 6540 ccm / 110kW (150 KM)
• paliwo: olej napędowy
• rok produkcji: 1986
• przebieg pojazdu: 230954 km
• autobus posiada aktualne badanie techniczne dopuszczające do ruchu
• Cena wywoławcza: 12.800,00 zł (Słownie: dwanaście tysięcy osiemset złotych
00/100) - zwolnione z podatku VAT.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2012 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Sędziszowie ul. Dworcowa 20 – II piętro, pokój nr 29.
Oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej
kopercie oznaczonej napisem „OFERTA NA AUTOBUS” w sekretariacie (pok. Nr 1 –
parter) Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów do dnia 20
grudnia 2012 roku do godz. 9.00.
Oferta powinna zawierać:
1) nazwę i adres oferenta,
2) datę sporządzenia oferty,
3) określenie proponowanej ceny kupna,
4) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu,
5) kopię dowodu wpłaty wadium.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Autobus zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. W przypadku zaoferowania
takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, przetarg będzie kontynuowany
w formie aukcji, aż do wybrania oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę. Wartość
nominalna postąpienia – 1% ceny wywoławczej.
Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi 20 grudnia 2012 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Sędziszowie ul. Dworcowa 20 – II piętro, pokój nr 29.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium w wysokości
5% ceny wywoławczej danego pojazdu tj. 640,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści złotych
00/100). Wadium należy wpłacić najpóźniej w dzień przetargu do godz. 8.30 przelewem
na konto Urzędu Miejskiego – Bank Pekao S.A. Oddział Jędrzejów Nr
67124049951111000055513076 lub do kasy Urzędu z dopiskiem „sprzedaż autobusu”.

Data dokonania wpłaty wadium jest datą uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego
w Sędziszowie. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na
poczet ceny. Wadium przepada na rzecz tutejszego Urzędu jeżeli oferent którego oferta
została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca
się po zamknięciu przetargu, w terminie 7 dni od zamknięcia przetargu.
3. Odrzuceniu podlegają oferty:
1) złożone po wyznaczonym terminie,
2) w niewłaściwym miejscu,
3) przez oferenta który nie wniósł wadium,
4) nie zawierające wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne,
nieczytelne, budzą wątpliwość – zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do
uznania jej za nową ofertę.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik
zaoferuje co najmniej o jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Warunkiem nabycia pojazdu jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu
w całości w ciągu 5 dni przed podpisaniem umowy. Nabywca pojazdu ponosi wszystkie
koszty związane z jego nabyciem.
6. Umowa kupna - sprzedaży zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia
przetargu. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu
umowy kupna – sprzedaży.
7. Urząd Miejski w Sędziszowie nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny
sprzedawanego w przetargu pojazdu. Zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.
8. Autobus można oglądać na terenie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie – ul. Dworcowa 20
w dniach 17 i 18 grudnia 2012 roku w godzinach 9.00 – 12.00 po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym. Szczegółowych informacji na temat pojazdu i wyceny
rzeczoznawcy samochodowego można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. Nr 7 – parter)
lub pod numerem telefonu: (41) 38-11-077 wew.35.

Sędziszów, dn. 2012.12.06.
Burmistrz
Wacław Szarek

