OGŁOSZENIE O SPRZEDAśY AUTOBUSU SZKLONEGO
Burmistrz Szczuczyna ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaŜ autobusu szkolnego marki AUTOSAN H- 9.21 41S

1. Nazwa i siedziba jednostki.
Urząd Miejski w Szczuczynie, 19-230 Szczuczyn, ul. Plac Tysiąclecia 23,
tel. 0 86 273 50 80
fax. 0 86 273 50 81
e-mail: rolnictwo@um.szczuczyn.pl
2.Przedmiot sprzedaŜy.
Marka, typ, model – AUTOSAN, H-9.21 41S
Rodzaj pojazdu – autobus międzymiastowy (szkolny)
Nr rejestracyjny – BGR A331
Numer podwozia – SUASW3AAPYS021731
Pojemność, moc – 6540 cm3, 110,5 kW
Typ silnika – z zapłonem samoczynnym
Stan licznika – około 230 000 km
Rok produkcji - 2000
Data pierwszej rejestracji – 13.07.2000
Data waŜności badań technicznych – 24.02.2008
Dopuszczalna masa całkowita – 12500 kg
Masa własna – 8400 kg
Liczba miejsc – 53 osoby
Kolor nadwozia – pomarańczowy
Ogumienie – przednie – zuŜycie ok. 30%, tylnie – zuŜycie ok. 70%
3. Cena wywoławcza pojazdu.
cena wywoławcza – 56 100,00 PLN ( słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych )
Cena samochodu nie zawiera podatku VAT – pojazd zwolniony z podatku. ( art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług)
4. Miejsce i termin, w którym moŜna obejrzeć pojazd.
Samochód moŜna oglądać w dni od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od 800 – 1300 po uprzednim telefonicznym
zgłoszeniu chęci dokonania oględzin.
Uprawnionym do kontaktu w zakresie udostępniania przedmiotu przetargu do oględzin oraz informacji jest Józef Janiszewski, Waldemar
Filipkowski ( tel. 086 273 50 80, wew. 17).
Sprzedający nie dokonuje zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem oferty, oraz innych kosztów poniesionych przez oferenta
związanych z przedmiotem zamówienia.
5. Warunki przystąpienia do przetargu.
a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. – 2 805,00 PLN (słownie: dwa
tysiące osiemset pięć złotych ), które naleŜy wpłacać przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Szczuczynie ( Bank Spółdzielczy w
Szczuczynie, nr rachunku: 64 8768 0003 0000 0202 2000 0010) , lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie do dnia
21.12.2007 r. , do godz. 11°°.
b) Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu.
c) Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w Ŝądanej wysokości
(dowód wpłaty załączony do oferty)
d) Wadium złoŜone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po
dokonaniu wyboru oferty.
e) Wadium złoŜone przez oferenta którego oferta zostanie wybrana zaliczone zostanie na poczet ceny.
f) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku:
- gdy Ŝaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
- gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaŜy.
6. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty naleŜy składać w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, 19-230 Szczuczyn, ul. Plac Tysiąclecia 23,pokój nr 1 (sekretariat)
Termin składania ofert upływa dnia 21.12.2007 r. o godz. 11°° .
7. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.12.2007r. , o godz. 1110 w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, pokój 11.
Otwarcie ofert jest jawne.
8. Wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta.
Oferta pisemna powinna zawierać:
- Imię i Nazwisko i adres lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta,
- Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
- Oświadczenie oferenta, Ŝe zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu,
- Potwierdzenie wpłaty wadium,
- Sposób kontaktu z oferentem,
- Okres związania ofertą 30 dni
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
Koperta winna być oznaczona :”Oferta na zakup autobusu szkolnego AUTOSAN H-9.21 41S „ NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM
21.12.2007r. godz. 1110”
9.Informacje dodatkowe.
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia przetargu bez podania przyczyn.
2. Uprawniony do kontaktu z oferentami w zakresie postępowania przetargowego jest:
Waldemar Filipkowski, tel. 086 273 50 80,wewn 17.
3. Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niŜ7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu. Odbiór pojazdu
nastąpi w terminie do 2 dni od dnia podpisania umowy i uiszczeniu zapłaty za zakupiony pojazd.
4. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan samochodu objętego przetargiem.

