
Skierniewice, dn 19.08.2019r. 
ZATWIERDZAM: 

Nr sprawy: MZK.03.P.2019 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSÓW 
Przetarg ofertowy pisemny 

l. Nazwa i adres sprzedającego 

11. 

1. 

2. 

Miejski Zakład Komun ikacji Spółka z o.o. 
96- 100 Skierniewice 
u l. Czerwona 7 

NIP: 836 - 13 - 31 - 389 
REGON: 750051347 

tel 46 833 30 97 
fax 46 833 30 97 
Internet: http:// www.mzkskierniewice.pl 
e-mail: sekretariat@mzkskierniewice. pi 

Godziny pracy Zamawiającego : w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 
7:00 do 15:00. 

Przedmiot sprzedaży 

Autobus marki VOLKSWAGEN 
> Model pojazdu L T46 4.6t 
)> Nr rejestracyjny pojazdu ES05757 
> Nr identyfikacyjny (VIN) pojazdu VVV1ZZZ2DZ2H022274 
> Rok produkcji pojazdu 2002 
> Data pierwszej rejestracji pojazdu 2002104123 
> Okres eksploatacji pojazdu 206 miesięcy 
> Rodzaj pojazdu 4 drzwiowy 22 osobowy 
> Rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym 
> Pojemność l Moc silnika 2799ccm l 96kW ( 131 KM) 
> Skrzynia biegów manualna 
> Rozstaw osi 4025mm 
> Liczba cylindrów l Układ cylindrów 4 l rzędowy 
> Cena wywoławcza netto: 15 200 PLN 

Autobus marki VOLKSWAGEN 
> Model pojazdu L T46 4.6t 
> Nr rejestracyjny pojazdu ES05758 
> Nr identyfikacyjny (VIN) pojazdu VVV1ZZZ2DZ2H024633 
> Rok produkcj i pojazdu 2002 
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> Data pierwszej rejestracji pojazdu 
> Okres eksploatacji pojazdu 
);> Rodzaj pojazdu 
> Rodzaj silnika 
> Pojemność l Moc silnika 
> Skrzynia biegów 
> Rozstaw osi 
> Liczba cylindrów l Układ cylindrów 
> Cena wywoławcza netto: 

3. Autobus marki MAN 
> Model pojazdu 
> Nr rejestracyjny pojazdu 
> Nr identyfikacyjny (VIN) pojazdu 
> Rok produkcji pojazdu 
> Data pierwszej rejestracji pojazdu 
> Okres eksploatacji pojazdu 
> Wskazanie drogomierza 
> Rodzaj pojazdu 

> Rodzaj silnika 
> Skrzynia biegów 
> Pojemność l Moc silnika 
> Układ cylindrów 
> Długość l Szerokość l Wysokość 
> Cena wywoławcza netto: 

2002104123 
206 miesięcy 
4 drzwiowy 20 osobowy 
z zapłonem samoczynnym 
2461ccm l 80kW (109KM) 
manualna 
4025mm 
4 l rzędowy 
15500PLN 

A2118.0t 
ES1 7688 
WMAA21 ZZZ1 8021338 
2001 
2001 105115 
218 miesięcy 
396 947 km 
autobus miejski n iskopodłogowy 

3 drzwiowy 
z zapłonem samoczynnym 
automatyczna 
6871ccm l 191kW (260KM) 
rzędowy 
11970mm l 2500mm l 2850mm 
16 300 PLN 

4. Samochód ciężarowy do 3.5 t marki VOLKSWAGEN 
> Model pojazdu Transporter T4 Diesel 2.6t 
> Nr rejestracyjny pojazdu ES29669 
> Nr identyfikacyjny (VIN) pojazdu WV2ZZZ70ZRH047189 
> Rok produkcji pojazdu 1993 
> Data pierwszej rejestracji pojazdu 1994/04/01 
> Okres eksploatacji pojazdu 
> Wskazanie drogomierza 
> Rodzaj pojazdu 
> Rodzaj silnika 
> Skrzynia biegów 
> Pojemność l Moc silnika 
> Cena wywoławcza netto: 

303 miesięcy 
449 213 km 
samochód ciężarowy wydłużony 

z zapłonem samoczynnym 
manualna 
1895ccm l 44kW (60KM) 
700 PLN 

III. Postępowanie prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów 
dotyczących udzielania przetargu w trybie art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964r.- Kodeks Cywilny (Dz. U. 2018.0.1025). 
W wyniku postępowania, po wyłonieniu oferenta, zostanie zawarta umowa 
kupna- sprzedaży. 

IV. Zbywane autobusy można oglądać na terenie Spółki od dnia 20.08.2019r. w 
dni robocze do dnia 02.09.2019r. w godzinach od 8:00 do 14:00 po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym terminu. 

V. Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia 
wyposażenia sprzedawanego pojazdu. 



VI. Osoba uprawniona do kontaktów: 
Zbigniew Czuba tel. kom. 666 029 257; 
Grzegorz Filipiak tel. kom. 600 943 979. 
Osoba prowadzące postępowanie: 
Anna Staryga tel. kom. 665 872 690. 

VII. Kryterium oceny ofert- najwyższa cena. 
Oferty poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane. 

VIII. Ofertę należy wypełnić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym dla 
każdego pojazdu oddzieln ie. 

IX. Oferty pisemne należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, przesłać 
pocztą w zaklejonej kopercie z napisem " Sprzedaż autobusu nr sprawy 
MZK.03.P.2018", pocztą elektroniczną lub faksem, nr podany w pkt J. 

X. Termin zapłaty za pojazd wynosi 5 dni od wyboru oferty. Na zakupiony pojazd 
Sprzedający wystawi fakturę VAT. 

XI. Termin złożen ia ofert: 03.09.2019r. (wtorek) godz. 10:00. 

XII. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie przez Komisję Przetargową w tym samym 
dniu o godz. 10:15. 

XIII . W przypadku złożenia ofert równoważnych o najwyższej cenie ofertowej 
odbędzie się dodatkowe postępowanie ustne. Do przedmiotowego 
postępowania zaproszeni zastaną wyłącznie oferenci, którzy złożyli te oferty. 
Przetarg ustny zakończony będzie w momencie uzyskania najwyższej ceny. 

XIV. Sprzedający informuje, że oferty uznaje się za jawne, od chwili zakończenia 
postępowania, jeżeli oferent nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą być udostępnione. 

XV. Termin odbioru pojazdu- nie później niż 5 dni od dnia uiszczenia zapłaty 
Sprzedającemu za pojazd. Koszty odbioru autobusu oraz wszelkie koszty 
związane z jego zakupem pokrywa kupujący. 

XVI. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży łub uznania, 
że złożone oferty nie spełniają wymagań Sprzedającego. W każdym z 
przypadków może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyny. 

XVII. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych warunkach udziału w 
postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

XVIII. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej 
Sprzedającego www.mzkskierniewice.pl i zamieszczone na tabl icy ogłoszeń w 
siedzibie Spółki. 

XIX. ZAŁĄCZNIKI: 

1. FORMULARZ OFERTOWY 
2. UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY 
3. KLAUZULA INFORMACYJNA 



ZAŁĄCZNIK NR 1 
Nr sprawy: MZK.03.P.2019 

FORMULARZ OFERTOWY 

na zakup autobusu marki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Nr rejestracyjny ................ ........ . 

l. DANE KUPUJĄCEGO: 

(imię i nazwisko l nazwa KUPUJĄCEGO) 

(adres l siedziba KUPUJĄCEGO) 

numer telefonu ............................. numer faksu ...... ......................................... . 

adres poczty elektronicznej (e-mail) ... . ...... .... ........ . ..... ...... . 

REGON: .. .. .. ............................ NIP ... ... ............. .... .................... .. 

PESEL: (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) 

11. CENA : 
Oferuje zakup autobusu marki ............ . .......... nr rejestracyjny: .... .. .................. .. .. . 
za: 

-cenę brutto: ..................... (słownie: ............................................................ )złotych 

- cenę netto : ...................... (słownie: .............. ............... .............................. ) złotych 

III. OŚWIADCZENIA: 
Oświadczam , że : 

1. znam stan techniczny autobusu i go akceptuję ; 

2. zobowiązuję się do zapłaty za autobus przed odbiorem na podstawie otrzymanej 
faktury; 

3. odbioru zakupionego autobusu dokonam przed dniem .... .... .. .... .. 2019 r. 
osobiście lub przez osobę upoważnioną. 

podpis KUPUJĄCEGO 



ZAŁACZNIK NR 2 
Nr sprawy: MZK.03.P.2019 

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY 
Zawarta w dniu ... .. ............. ... ......... w Skierniewicach 
pomiędzy: 

Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o. o. w Skierniewicach, kod 96-100 z siedzibą w 
Skierniewicach przy ul. Czerwonej 7, reprezentowanym przez: 

zwanym w treści umowy "Sprzedawcą", 
a 
............. .. ... .. ................................... .. , zamieszkałym w ......... ...... ... ................. .. .. ........ .... przy 
ul. ......................................... .......... , legitymującym się dowodem osobistym ..... . 
... ..................... , 
zwanym dalej "Kupującym", o następującej treści: 

§1 . 
Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje 

§2. 
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w 

2. O przygotowaniu przedmiotu sprzedaży do wydania Sprzedawca ma obowiązek 
zawiadomić Kupującego w formie pisemnej na .. ............................. dni przed terminem 
wydania. 
3. Kupujący odbierze przedmiot sprzedaży własnym transportem i na własny koszt. 

§ 3. 
Termin wydania przedmiotu sprzedaży określa się na dzień 

§ 4. 
Kupujący zapłaci Sprzedawcy za przedmiot sprzedaży ..... ... ... .. ......... .. .. .. .... zł 
(Słownie: ............................ .................................................... .... ....... ............... zł). 

§ 5. 
Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 
aneksu. 

§ 6. 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 7. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

Sprzedawca Kupujący 

Załącznik do Umowy: oferta Kupującego z dnia .. o •• • •• • o 000 00 o o o o 0000 



ZAŁĄCZNIK Nr 3 

MZK.03.P.2019 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, 
str.1), informujemy, że : 

1. Administratorem Pani!Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji 
Spółka z o.o. w Skierniewicach, kod 96-100, ul. Czerwona 7, nr tel. 46 833 30 97, 
adres email: sekretariat@mzkskierniewice.pl . 

2. Pani!Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1f) w.w. 
rozporządzenia w celu związanym z wyborem najkorzystniejszej oferty w ramach 
postępowania dotyczącego sprzedaży autobusów i pojazdów, stanowiących 
własność MZK Sp. z o. o. w Skierniewicach. 

3. Posiada Pani!Pan prawo do żądan ia od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych w 
granicach przewidzianych przepisami prawa. 

4. Posiada Pani!Pan prawo do wniesien ia skargi do organu nadzorczego. 

5. Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres: 
a) w przypadku oferentów, których oferta nie została wybrana do momentu 

zakończenia postępowania , 
b) w przypadku oferentów, których oferta została wybrana, 1 O lat począwszy od 

dnia wystawienia faktury dokumentującej dokonaną sprzedaż . 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania spowoduje 
odrzucenie złożonej oferty. 


