
                                                                                                 Załącznik nr 1    
do Zarządzenia  Nr 6/2015   
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn                                      
z dnia  19 lutego 2015 r. 
  

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu 

szkolnego 

Przedmiot sprzedaży: Autobus szkolny AUTOSAN stanowiący mienie Gminy Nowy 

Kawęczyn 

Sprzedający: Gmina Nowy Kawęczyn, Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn, tel. 

46 831-42-89 

Termin przetargu: 10 marca 2015 r. o godz. 10³⁰ w siedzibie sprzedającego 

Przedmiot przetargu: 
 

 Dane identyfikacyjne: 

 Marka i model: AUTOSAN S.A. H9-21.41S 

 Rodzaj pojazdu: Autobus 

 Nr rejestracyjny: LFU 7171 

 Rok produkcji: 2000 

 Pojemność silnika: 6.540 cm³ /110,50 kW  

 Nr identyfikacyjny: SUASW3AAPYS-021573 

 Kolor: Pomarańczowy 

 Przebieg: 563722 km 

 Badanie techniczne: ważne do 30.03.2014 r. 

 OC do  31 grudnia 2015 r. 
 

Tryb przetargu: 
 

Pisemny przetarg ofertowy 
 
Warunki uczestnictwa w przetargu: 
 

Złożenie oferty stanowiącej  załącznik Nr 1 i oświadczenia stanowiącego  załącznik Nr 2 do 
Regulaminu przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego marki  
AUTOSAN do dnia 10 marca 2015 roku do godz. 10⁰⁰  w sekretariacie Urzędu Gminy oraz 

wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł na konto Urzędu Gminy nr 88 9297 0005 0200 
0130 2012 0017 w terminie do 09 marca 2015 r. Formularz oferty wraz z załącznikami 
można pobrać ze strony www.ugkaweczyn.pl. 
 
Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: 
 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi 
zawierać: 

1. Imię i nazwisko lub nazwę oferenta, 

2. Adres siedziby oferenta, 

3. Numer PESEL/REGON, NIP, 

4. Datę sporządzenia oferty, 

5. Cenę ofertową, 

6. Oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem 

sprzedaży oraz że przyjmuje warunki bez zastrzeżeń - załącznik Nr 2 do Regulaminu 

http://www.ugkaweczyn.pl/


przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego marki  

AUTOSAN. 

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert 
wariantowych. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg 
ofertowy na sprzedaż autobusu szkolnego” Nie otwierać przed dniem 10 marca 2015 
roku godz. 10³⁰. 
 
Cena wywoławcza 11.800,00  zł ( jedenaście tysięcy osiemset złotych 00/groszy).  
 
Przedmiot przetargu można oglądać w dniach  02 – 04 marca 2015 roku po wcześniejszym 
telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Piotrem Adamczykiem  tel. 46 831 42 89. 
 
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub 
prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty. 
 
Termin zawarcia umowy: 
 

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową 
najkorzystniejszej oferty. 
Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez 
Kupującego ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży. 
 
Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli: 
1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez osobę, 

która nie wniosła wadium, 
2) nie zawiera danych określonych w ogłoszeniu i regulaminie lub są one niekompletne, 

nieczytelne, lub budzą inne wątpliwości. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2    
do Zarządzenia  Nr 6/2015   
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn                                      
z dnia 19 lutego 2015 r. 

Regulaminu przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego 

marki  AUTOSAN 

1. Przedmiotem sprzedaży ruchomości jest autobus szkolny marki AUTOSAN stanowiący 
własność Gminy Nowy Kawęczyn. 

2. Przetarg ma formę pisemnego, publicznego przetargu ofertowego. 
3. W przetargu nie mogą uczestniczyć: 

- osoby wchodzące w skład komisji przetargowej, 
- małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób wchodzące w skład komisji  przetargowej. 

4. Sprzedawca dokonał wyceny autobusu na podstawie oceny rzeczoznawcy. 
5. Cena wywoławcza wynosi 11 800 zł. 
6. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza. 
7. Złożenie jednej oferty według załącznika Nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z 

oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu wystarczy do odbycia 
przetargu. 

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.000,00 zł w 
formie przelewu na konto sprzedawcy.  

9. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. 
10. Wadium złożone przez nabywcę będzie zaliczone na poczet ceny. 
11. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną 

odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, w formie 
zgodnej ze sposobem wniesienia. 

12. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy: 
- żaden uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, 
- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.  

13. Ustala się miejsce oraz termin składania ofert w zaklejonych kopertach z opisem 
„Przetarg ofertowy na autobus szkolny AUTOSAN”: 

- sekretariat Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy 
Kawęczyn  
- do dnia  10 marca 2015 r. do godz. 1000.   

14. Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane przez komisję przetargową w dniu 10 marca 
2015 r. o godz.1030  (sala konferencyjna Urzędu Gminy). 

15. Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do siedziby 
sprzedającego w dniu otwarcia ofert do wyznaczonej godziny .  

16. Oferty złożone po terminie podlegają zwrotowi bez ich otwarcia. 
17. Komisja odrzuca ofertę jeżeli: 

- została złożona w niewłaściwym miejscu lub przez osobę, która nie wniosła wadium, 
- nie zawiera danych, dotyczących wymaganych treści oferty i innych danych 
określonych przez organizatora przetargu w ogłoszeniu o przetargu i niniejszym 
regulaminie.  

18. O odrzuceniu ofert komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta.  
19. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę komisja przetargowa  

przeprowadza przetarg w formie licytacji przy udziale tych oferentów jako dalszy ciąg 
przetargu pisemnego. W takim przypadku oferentów informuje się o terminie i miejscu 
kontynuacji przetargu w formie licytacji. 

20. Ustala się wysokość minimalnego postąpienia na  100,00 zł.  
21. Po ustaniu postąpień komisja przetargowa uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie 

ostatnią najwyższą cenę, zamyka przetarg i podaje wyniki przetargu. 
22. Umowę sprzedaży w trybie przetargu uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez 

oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty. 



23. Nabywca autobusu jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w czasie nie dłuższym niż 7 
dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.  

24. Termin i miejsce zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
niniejszego Regulaminu oraz termin zapłaty wyznacza komisja przetargowa. 

25. W przypadku nieuregulowania przez nabywcę ceny nabycia autobusu w terminie 7 dni od 
daty rozstrzygnięcia przetargu komisja na tę okoliczność sporządza protokół. 

26. Wydanie autobusu nabywcy następuje niezwłocznie po zawarciu umowy kupna-
sprzedaży, zapłaceniu ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium i okazaniu 
dowodu wpłaty.  Wydanie autobusu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

27. Przedmiot sprzedaży i dokumenty z nim związane będzie można obejrzeć w dniach       
02 – 04 marca 2015 r. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem 
Piotrem Adamczykiem. 

28. Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości 
 na tablicy ogłoszeń w siedzibie sprzedającego oraz stronie internetowej Urzędu. 

29. Przetarg na sprzedaż autobusu prowadzi komisja przetargowa powołana przez Wójta 
Gminy w składzie co najmniej 3 osób. 

30. Do obowiązków komisji należy: 
- zamieszczenie obwieszczenia o przetargu,  
- udzielanie wyjaśnień oferentom,  
- dokonanie oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty,  
- rozstrzyganie uwag i zastrzeżeń oferentów. 

31. Komisja pełni swoje obowiązki od momentu jej powołania do dnia zatwierdzenia przez 
Wójta  końcowego protokołu z przebiegu przetargu.  

32. Komisja z przebiegu przetargu sporządza protokół, który będzie zawierał:  
- określenie miejsca i terminu przetargu, 
- imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg, 
- wysokość ceny wywoławczej, 
- imiona i nazwiska oraz adresy osób składających oferty oraz wysokość cen podanych 
  w złożonych ofertach, 
- imię i nazwisko oraz adres osoby, która zaoferowała najwyższą cenę, 
- wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty jaką nabywca uiścił na poczet ceny, 
- wzmiankę o odczytaniu protokołu, 
- podpisy osób prowadzących przetarg. 

33. Sporządzony protokół ze sprzedaży autobusu przedkłada się do zatwierdzenia Wójtowi. 
34. Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego Regulaminu oraz postanowieniami 

ogłoszenia o przetargu. 
35. Niniejszy regulamin obowiązuje wraz z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu o 

przetargu. 
 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 
Gmina Nowy Kawęczyn 
Nowy Kawęczyn 32, 
96-115 Nowy Kawęczyn 
 

Nawiązując do ogłoszenia o ofertowym przetargu nieograniczonym, zamieszczonym na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie, w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na stronie internetowej: www.ugkaweczyn.pl: 

Sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN NR REJ. LFU 7171 

 

……………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko lub nazwa firmy)  
 

……………………………………………………………………… 
 (miejsce zamieszkania lub siedziba firmy) 
 

……………………………………………………………………… 
(numer telefonu kontaktowego) 
 

Numer PESEL  …………………………………………………… 
 
 

Numer NIP  ………………………………………………………. 
 
 

REGON  ………………………………………………………….. 
 
1. Składam ofertę o następującej treści: 

Oferuję kupno autobusu marki AUTOSAN nr rejestracyjny LFU 7171 za cenę brutto 

……………………………… zł. 

Słownie: ………………………………………………………………………………………. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym autobusu będącego 

przedmiotem sprzedaży i nie wnoszę z tego tytułu żadnych uwag.* 

3. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin 

autobusu będącego przedmiotem sprzedaży.* 

4. Oświadczam, że pozostaję związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert.  

5. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy 

zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego. 

Pieczęć oferenta 

OFERTA 



6. Oświadczam, że zobowiązuję się zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez 

Sprzedającego. 

7. Wadium w kwocie …………………. zł zostało wniesione w dniu …………………….. . 

8. Zwrot wadium proszę dokonać na nr konta ……………………………………………… 

9. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są: 

1) dowód wpłaty wadium, 

2) oświadczenie wg załącznika nr 2 do Regulaminu przetargu ofertowego 

nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego marki  AUTOSAN. 

 

 
 
……………..……………………… 
             (miejscowość i data) 

 

…….……………………………… 
(podpis oferenta) 

 
 niepotrzebne skreślić

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 
 

……………………………………………… 
           (imię i nazwisko/nazwa firmy) 

  
……………………………………………… 
        (adres zamieszkania/siedziba firmy) 

 
……………………………………………... 

…………………………………… 
(miejscowość i data) 

 

 

O ś w i a d c z e n i e 

przystępując do przetargu na sprzedaż pojazdu 

autobus szkolny AUTOSAN nr rej LFU 7171 

 

 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania 

przetargowego określonymi w ogłoszeniu i Regulaminie przetargu ofertowego 

nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego marki  AUTOSAN oraz treścią wzoru 

umowy i akceptuję je bez zastrzeżeń. 

Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem 

technicznym pojazdu składam ofertę zakupu autobusu wg załącznika nr 3 do Regulaminu 

przetargu. 

 

 

……………………………. 
(podpis oferenta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 
 
 

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY 

Zawarta w dniu …………….…... 2015 r. w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie pomiędzy: 
Gminą Nowy Kawęczyn zwaną Sprzedającym reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana 
Włodzimierza Cioka 
a 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

w dalszej części  umowy zwanym Kupującym reprezentowanym przez ………….………….. 
 

……………………………… zam. …………………………..………………, o następującej treści:  
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: 
marka/model: autobus marki AUTOSAN S.A. H9-21.41S, rok produkcji 2000, 
nr rejestracyjny LFU 7171, 
nr identyfikacyjny nadwozia: SUASW3AAPYS-021573, 
przebieg 563722 km 
pojemność silnika 6540 cm3.   
 

§ 2 
Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez Nabywcę ceny 
nabycia. Nabywca zobowiązany jest do odebrania na swój koszt przedmiotu sprzedaży  
w terminie nie dłuższym niż 3 dni. 

 

§ 3 
Przedmiot umowy zostanie wydany wyłącznie po wcześniejszym przedstawieniu dowodu 
zapłaty za przedmiot umowy. 
 

§ 4 
1. Cenę nabycia przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z wynikiem przetargu 

ustalono na kwotę……………. Słownie ……………………………………. Wartość 
nabycia przedmiotu umowy zostanie uregulowana na podstawie faktury VAT    
wystawionej przez Sprzedającego. 

2. Kupujący dokona płatności za przedmiot umowy przelewem na rachunek Sprzedającego 
wskazany w fakturze w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy 
sprzedaży. 
 

§ 5 
Prawo własności do przedmiotu umowy przechodzi na kupującego z chwilą zapłacenia ceny 
nabycia wg umowy sprzedaży. Przyjmuje się, że zapłata została dokonana z chwilą 
wpłynięcia  środków na konto Sprzedającego. 
 

§ 6 
Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego autobusu i z tego 
tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego. 
 

§ 7 
Sprzedający wyznacza do pełnienia nadzoru nad realizacją umowy Pana Piotra Adamczyka . 
 

§ 8 



Kupujący wyznacza do pełnienia nadzoru nad realizacja umowy …………………………… 
 

 
 

§ 9 
Z przekazania przedmiotu umowy będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru przedmiotu umowy. 
 

§ 10 
Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) Kupujący nie zapłacił i nie odebrał przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez 
Sprzedającego, 

2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowy. 
 

§ 11 
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nie wykonanie umowy w całości lub części  
spowodowane siłą wyższą, za którą uważa się zdarzenie, które w chwili podpisania umowy 
nie mogło być przez strony przewidziane i zostało spowodowane przez okoliczności od nich 
niezależne (np. pożar, inne klęski żywiołowe lub kradzież). 

 

§ 12 
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń 
niniejszej umowy ponosi Kupujący. 

 

§ 13 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego. 
 

§ 14 
Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze przeznaczone są dla 
Sprzedającego i 1 egzemplarz dla Kupującego. 
 

             Sprzedający:                                                                                  Kupujący: 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 do Regulaminu 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
 

 
PRZEKAZUJĄCY: Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy 
Kawęczyn 
 
ODBIERAJĄCY: ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

W dniu ………………………………… 2015 roku przekazano autobus AUTOSAN o 

następujących parametrach: 

1. Numer rejestracyjny – LFU 7171, 

2. Stan drogomierza -  563722 km, 

3. Numer indentyfikacyjny nadwozia - SUASW3AAPYS021573   

4. Data pierwszej rejestracji – 14.03.2000 r. 

5. Pojemność silnika – 6.540 cm³ / 110,50 kW 

6. Liczba miejsc siedzących – 53 osoby 

7. Stan paliwa -  145 litrów 

 

Przekazujący wraz z pojazdem wydał Odbierającemu: 

1. Dowód rejestracyjny seria DR/BAJ, Nr 3647388 

2. Potwierdzenie ubezpieczenia 

3. Kartę pojazdu  seria KP/AAA, Nr 8757593, 

4. Trójkąt ostrzegawczy, 

5. Klucz do kół, 

6. Apteczkę pierwszej pomocy, 

7. Gaśnicę. 

 

 

 

 

                      PRZEKAZUJĄCY:                                                                      ODBIERAJĄCY: 

 

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


