Świerklaniec, 03 września 2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z o.o. w Świerklańcu, 42-622
Świerklaniec, ul. Parkowa 3 ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż autobusu komunikacji
miejskiej.
2.

Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z póżn. zm.) oraz zgodnie z warunkami
uczestnictwa w przetargu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3.

Przedmiotem przetargu (sprzedaży) jest:
 Autobus Mercedes Benz 0530L, o numerze inw. 5701, rok produkcji 2002, dł. 15 m.
Informujemy, że autobus jest niesprawny techniczne.

4.

Opis przedmiotu sprzedaży stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.

5.

Autobus będący przedmiotem przetargu można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu
daty na terenie Portu Lotniczego Poznań – Ławica

6.

Jeżeli dojdzie do kupna autobusu, to odbiór autobusu również odbędzie się z terenu Portu
Lotniczego Poznań – Ławica.

7.

Osobą upoważnioną do kontaktu z kupującymi, ustalenia terminu oględzin
przedmiotowego autobusu i do udzielania wyjaśnień na temat przetargu jest Pan Henryk
Donocik – Kierownik Działu Technicznego, pod adresem - 42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa
3, telefon (32) 381 33 41, od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 9:00 do 14:00.

8.

Cena wywoławcza wynosi: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto.
Oszacowana cena wywoławcza jest ceną minimalną. Proponowana cena jednostkowa
zakupu brutto na autobus określony w ogłoszeniu o przetargu nie może być niższa niż cena
wywoławcza.

9.

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej na
załączonym formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2. Oferty można składać w
dni robocze w godzinach: od 8:00 do 14:00:
a) osobiście - w sekretariacie PKM-u;
b) drogą pocztową na adres Spółki;
w zaklejonej kopercie.

10. Termin składania ofert upływa w dniu 14.09.2020 r o godz. 10:00 .
11. Komisyjne otwarcie/odczytanie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej w dniu,
w którym upływa termin składania ofert, o godzinie 10:15
Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Warunki uczestnictwa w przetargu.
Formularz ofertowy.
Wzór umowy.
Opis przedmiotu sprzedaży.

