
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 589/18 

Wójta Gminy Gilowice  

z dnia 15 marca 2018 roku 

 

 

OGŁOSZENIE  

o pisemnym przetargu publicznym  
 

w sprawie sprzedaży autobusu marki Mercedes-Benz typ 515 CDI o numerze 

rejestracyjnym SZY 8Y24 

 

Wójt Gminy Gilowice ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż 

autobusu marki Mercedes-Benz typ 515 CDI o numerze rejestracyjnym SZY 8Y24 

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Gmina Gilowice 

Ul .Krakowska 40  

34 -322 Gilowice 

 

2. Opis przedmiotu sprzedaży: 

 

Autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych MB 515 CDI  

numer rejestracyjny SZY 8Y24 

Rok produkcji: 2008,  

Przebieg pojazdu: 629 011  km 

Typ autobusu: przeszklony 4 – drzwiowy( tylne drzwi dwu skrzydłowe ) , 

22 osobowy 

Kolor nadwozia – Bordowy ( widoczne poprawki lakiernicze konserw. ) 

Silnik ZS TDI – 2148ccm – 110 kW 

Ciężar pojazdu G =32550  kg 

 

3. Kwota minimalna sprzedaży: 65.400,00 zł netto ( przedmiot sprzedaży 

zwolniony z VAT ) 

 

4. Data i miejsce przetargu: 

Przetarg na sprzedaż oraz otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 

27 marca 2018 roku o godz. 10:10 w Urzędzie Gminy Gilowice, 34 -

322 Gilowice, ul. Krakowska 40, sala narad  

 

 

 



 

5. Termin Składania ofert : 

 

Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego – Urząd Gminy Gilowice, 

34 -322 Gilowice, ul. Krakowska 40, sekretariat, do dnia 27 marca 2018 

roku godz. 10:00 w zamkniętej kopercie, opisanej  

 

„OFERTA NA ZAKUP AUTOBUSU marki Mercedes-Benz” 

Nie otwierać przed 27 marca 2018 roku godz. 10:10  

 

6. Wadium 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 

6.540,00 zł  ( słownie: sześć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100 ). 

Wadium należy wnieść do dnia  27 marca 2018 roku godz. 10:00  

przelewem na konto bankowe sprzedającego: 

 

BS Gilowice: 78 8141 0008 0000 0101 2000 0050 

 

Za wadium wniesione w terminie uznaje się  wpływ kwoty na konto 

sprzedającego przed terminem otwarcia ofert. 

Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana lub 

została odrzucona, zwraca się niezwłocznie po terminie dokonania wyboru 

lub odrzucenia oferty. 

Wadium złożone przez oferenta którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza zalicza się na poczet ceny zakupu. W przypadku gdy 

nabywca uchyla się od zawarcia umowy  wadium nie podlega zwrotowi. 

 

7. Oferta zostanie odrzucona jeżeli zostanie złożona po terminie oraz w 

przypadku gdy dokumenty ofertowe są niekompletne, nieczytelne lub 

budzą wątpliwość, a złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej 

za nową ofertę. 

 

8. Autobus będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć po wcześniejszym 

telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym tel. 033 8653 – 020 

 

9. Pisemna oferta powinna zawierać: 

 

a) Dane oferenta: 

 

 osoby fizyczne ( imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, 

telefon ) 



 pozostałe podmioty lub jednostki ( nazwa, dokładny adres, telefon, 

pełnomocnictwo do podpisywania oferty udzielone przez osoby do 

tego upoważnione ) 

 

b) Oferowaną cenę: 

 

 zapisaną cyfrowo i słownie; 

 

c) Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym 

przedmiotu przetargu 

 

d) Datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej 

 

e) Dowód wpłaty wadium 

 

10. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia 

 

11. Zastrzega się że oferty z ceną poniżej ceny wywoławczej nie będą 

rozpatrywane. 

 

12. Zastrzega się że  sprzedającemu przysługuje prawo kontynuowania 

przetargu w formie licytacji w przypadku ustalenia że kilka ofert zawiera 

taką samą cenę. 

 

13. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo bez podania przyczyny 

zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Wzór formularza ofertowego 

 


