
Szczegółowe warunki przetargu pisemnego nieograniczonego                                                                       

na sprzedaż autobusu marki Neoplan 

§1 

1. Sprzedający: 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna 

61-586 Poznań 

ul. Stanisława Matyi 1 

tel. (61) 66 42 500 

fax. (61) 66 42 590 

e-mail: sekretariat@pks.poznan.pl 

strona internetowa www.pks.poznan.pl 

 

Konto bankowe: Bank Millenium S.A. 

                               Ul: Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa 

                               nr konta: 27 1160 2202 0000 0001 2345 1151 

 

NIP: 777-00 20 798,                    REGON: 0006174911 

 

Nr referencyjny 12/sprzedaż Neoplana/2013 

                                

2. Autobus przeznaczony do sprzedaży został wyceniony przez rzeczoznawcę samochodowego 

inż. Romana Majtasa, zrzeszonego  w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Samochodowych – 

EKSPERTMOT /opinia techniczna nr POP/467/1/13 z 2013.08.16 

3. Autobus można oglądać na terenie Spółki w Poznaniu przy ulicy Stanisława Matyi 1                  

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny z Panią Elżbietą Tołstołucką,                     

telefon kontaktowy 61 66 64 564. 

4. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści „szczegółowych warunków przetargu 

nieograniczonego na sprzedaż …” należy kierować w formie pisemnej lub e-mailowej podając 

nr referencyjny przetargu. 

5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w  wysokości 3.000 zł  

(słownie: trzy  tysięcy  złotych),                             

najpóźniej do terminu złożenia oferty na rachunek Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej         

w Poznaniu Spółka Akcyjna, nr konta 27 1160 2202 0000 0001 2345 1151.   

Na dokumencie wpłaty należy dopisać: „przetarg na autobus”. 

 

§2 

 

1. Opis pojazdu przeznaczonego do sprzedaży: 

 

I. Marka i typ pojazdu: NEOPLAN - POLSKA N 316.2 SHD 

Rodzaj pojazdu: autobus   

Rok produkcji: 1998  

Nr rejestracyjny: PZF 486F 

Data pierwszej rejestracji: 12.05.1998 

Pojemność silnika [cm³]: 11961 

Przebieg pojazdu [km]:  540 905  

                                 Cena wywoławcza:  73.800,00 zł brutto /60.000,00 zł netto + VAT 23% tj. 13.800 zł/ 

  

  

mailto:sekretariat@pks.poznan.pl
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 §3 

 

 

1. Kryterium oceny oferty jest (wyłącznie) cena. 

2. Oferowana cena powinna być równa co najmniej cenie wywoławczej. 

3. Wybrana zostanie oferta o najwyższej cenie. 

 

§4 

 

Przetarg prowadzi Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem nr 18/2012 z dnia 31 maja 2012 

przez Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna. 

§5 

 

1. Oferty należy składać w sekretariacie Spółki , 61-586 Poznań, ulica Stanisława Matyi 1 

do dnia 26 września 2013 do godziny 10 00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w salce konferencyjnej  w dniu 26 września 

2013 o godzinie 10 30. 

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg na sprzedaż 

Neoplana ”. 

4. Oferent umieści także na kopercie swoją nazwę (firmę) oraz adres. 

5. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z 

treścią oferty. 

6. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 

składania oferty. 

7. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Oferent złoży kolejną zamkniętą 

kopertę, oznaczoną jak w punkcie 3 i 4 z dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”. 

 

§6 

Oferta powinna zawierać: 

1. Typ, markę i numer rejestracyjny. 

2. Dane oferenta potwierdzone dokumentami: 

o Osoba fizyczna – ksero dowodu osobistego poświadczonego za zgodność                       

z oryginałem przez składającego ofertę, 

o Podmiot gospodarczy – nazwa firmy, adres, REGON, NIP, odpis z KRS lub 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z terminem 

wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu. 

W przypadku kopii dokumentów – poświadczenie za zgodność z oryginałem przez 

składającego ofertę. 

3. Oferowaną cenę netto i brutto. 

4. Oświadczenie oferenta stanowiące załącznik nr 1  do niniejszych warunków przetargu. 

5. Ofertę należy wykonać w języku polskim w sposób czytelny i jednoznaczny. 

 

§7 

Oferty nie spełniające niniejszych warunków zostaną odrzucone, a Komisja Przetargowa dokona 

wyboru oferty spośród ofert  ważnych i spełniających niniejsze  szczegółowe warunki. 

 



§8 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana przez Komisję Przetargową  zobowiązany jest do zapłacenia  

za wystawioną przez Spółkę fakturę, z tytułu zakupu autobusu w drodze przetargu,  w terminie  7 

(siedmiu) dni od dnia jej przedłożenia Oferentowi , w formie przelewu na konto bankowe 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna w banku wskazanym na 

fakturze. Po dokonaniu zapłaty przez Oferenta,  Sprzedający (Organizator przetargu) wyznaczy termin 

i miejsce jego odbioru. 

 

§9 

Na poczet ceny nabycia zalicza się wartość wpłaconego wadium. Wadium Oferentów, którzy przetarg 

przegrali, zostanie im zwrócone w terminie 4 dni od dnia zamknięcia postępowania przetargowego. 

W przypadku uchylenia się  osoby, która przetarg wygrała, od zakupu autobusu w terminie i miejscu 

wskazanym przez Organizatora przetargu, wadium  ulega przepadkowi na rzecz Spółki. 

§10 

Sprzedający (organizator przetargu) zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyn a Oferentowi z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu. 

 

§11 

W przypadku złożenia równorzędnych ofert Komisja Przetargowa ogłosi dodatkowy przetarg pisemny 

ograniczony dla Oferentów, którzy je złożyli. 

§12 

Szczegółowe informacje na temat przetargu uzyskać można w siedzibie sprzedawcy w Dziale 

Technicznym pokój 201 od poniedziałku do piątku w godzinach od 0700  do 1500. 

 

 

 

 

 

 

Poznań 10 września 2013  

                                                                                                                           Zatwierdzam 

 

                                                                                                                          Prezes Zarządu 

 

 

 

  

 



Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE 

 

Pełna nazwa Oferenta/Imię i nazwisko: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Adres Oferenta: 

ulica…………………………………… ….                                                   nr…………………………………………………………                                                         

kod pocztowy…………………………                                                    miejscowość………………………………………..  

tel…………………………………………..                                                   fax……………………………………………………….. 

PESEL……………………………………..                                                    NIP……………………………………………………….. 

REGON…………………………………..                                                    KRS……………………………………………………….. 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami udziału w postępowaniu przetargowym                                  

i przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oferta moja ważna jest przez okres 30 dni od upływu terminu składania oferty. 

3. Jestem związany warunkami oferty do czasu zawarcia umowy kupna-sprzedaży. 

4. Znany mi jest stan techniczny i prawny przedmiotu przetargu. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                          …………………………………… 

                                                                                                                                          podpis i pieczęć Oferenta 

 

 

 

 

 

 

 



 


