
I.  Autobus Jelcz 120 MM/l, rok produkcji 1997, nr wew. 433, w cenie wywoławczej

22.000,00 zł brutto;

II. Autobus Jelcz M081 MB, rok produkcji 2002, nr wew. 110, w cenie wywoławczej

31.300,00 zł brutto.

Opis autobusów:

I. Autobus miejski 3 drzwiowy, wyposażony w silnik z zapłonem MAN typu

D0826LUH05 EURO-i o pojemności 6871 cm3 i mocy 162 KW, skrzynia biegów

automatyczna firmy ZF typu 5 HP 500 z integralnym zwalniaczem, fotel

kierowcy zawieszony pneumatycznie ISRI; ogrzewanie niezależne WEBASTO;

tablice elektroniczne PIXEL ze sterownikiem tablic i kasowników PIXEL; ilość

miejsc siedzących/stojących 34/75.

II. Autobus miejski 2 drzwiowy, wyposażony w silnik z zapłonem samoczynnym

MERCEDES BENZ OM9O4LA o pojemności 4250 cm3 i mocy 100 KW; skrzynia

biegów automatyczna ALLISON AT 500; zwalniacz elektromagnetyczny Telma;

fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie; ogrzewanie niezależne WEBASTO

Thermo 90; tablice elektroniczne PIXEL ze sterownikiem tablic i kasowników;

ilość miejsc siedzących/stojących 18/20.
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Włocławek, dnia 20.06.2016 r.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE
Spółka z o.o. we Włocławku

Sąd Rejestr. - Sąd Rejon, w Toruniu VII Wydziat Gosp. Sygnatura akt - KRS 0000034210

NIP: 888-020-33-71,  REGON: 910226702
Kapitał zakładowy: 10.576.500,00 zł

87-800 Włocławek, ul. Rysia 3; tel. centrali 542364281, 54 230 93 00, Prezes 54 230 93 31, fax 542369594
e-mail: mpkwlo@pro.onet.pl, http://www.mpk.com.pl



1.Zarząd M.P.K. Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku zaprasza do składania ofert

w zamkniętych i opieczętowanych kopertach (na sklejeniach kopert) opisanych

„Oferta na zakup Autobusu Jelcz 120 MM/i nr wew. 433 / „Oferta na zakup

Autobusu Jelcz M081 MB nr wew. 110", w dni robocze od poniedziałku

do piątku w godz. 8.00 - 14.00 w terminie do i4.O7.2Ol6r., do godz. 10.00

w sekretariacie Zarządu Spółki, Włocławek, ul. Rysia 3.

2.Otwarcie ofert  nastąpi w dniu l4.O7.2Oi6r. o godz. 10.30 w siedzibie

Przedsiębiorstwa Spółki, w pokoju nr 8, w budynku Zarządu Spółki,

Włocławek, ul. Rysia 3.

Oferta musi zawierać:

1)imię, nazwisko i adres oferenta albo firmę i jej siedzibę, jeżeli oferent jest

osobą prawną;

2)oferowaną cenę i sposób zapłaty;

3)oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu.

3.Oferta jest wiążąca do dnia rozstrzygnięcia przetargu.

4.Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie do dnia i4.O7.2Oi6r.

wadium, które na dany pojazd wynosi:

1)2.200 zł - autobus nr wew. 433,

2)3.130 zł - autobus nr wew. 110

przelewem na rachunek spółki, w banku PKO BP S.A. O/Włocławek

nr 66 1020 5170 0000 1002 0005 8453 lub w gotówce w kasie przedsiębiorstwa

spółki do godz. 10.00. Za dzień dokonania wpłaty przelewem bankowym

przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego M.P.K. Spółka z 0.0.

ul. Rysia 3 we Włocławku.

5.Wadium przepada na rzecz spółki jeżeli:

1)żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej;

2)oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy;

3)najpóźniej 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu, oferent nie wpłaci należnej

kwoty za przedmiot przetargu na rachunek bankowy spółki.

6.Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie

zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a wadium złożone przez

nabywcę, zarachowane zostanie na poczet ceny nabycia.



Kozińska

PRAWNY

7.Przetarg  zostanie  przeprowadzony  w formie  przetargu  pisemnego,

z zachowaniem postanowień 24 i 26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na

sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku

komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz. 177). W przypadku określonym w 24 ust.3

postąpienie wynosić będzie 1.000,00 zł.

8.Nabywca, który w terminie określonym w pkt. 5 nie uiści ceny nabycia traci

wszelkie prawa wynikające z przybicia.

9.Protokolarne wydanie  przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie  po

zapłaceniu ceny nabycia, przelewem na rachunek spółki, w banku PKO BP S.A.

O/Włocławek nr 66 1020 5170 0000 1002 0005 8453 8453 lub w gotówce w

kasie przedsiębiorstwa spółki, na podstawie faktury VAT wystawionej przez

spółkę.
10.Przedmiot sprzedaży oglądać można od poniedziałku do piątku, w godzinach

8.00 - 14.00 w obecności p. Zbigniewa Bielickiego, po uprzednim uzgodnieniu

z nim terminu (tel. 54 230 93 14).

11.Wszelkich informacji nt. przedmiotu sprzedaży udzielają:

1)Dyrektor ds. Technicznych, p. Piotr Urbaczewski, tel. 54 230 93 24,

2)Specjalista ds. Technicznych, p. Zbigniew Bielicki, tel. 54 230 93 14.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z 0.0. zastrzega sobie prawo do

zmiany lub odwołania warunków zawartych w ogłoszeniu jak i samego ogłoszenia do

momentu otwarcia ofert bez podania przyczyn, unieważnienia lub zamknięcia

przetargu bez wyboru którejkolwiek ofert w całości lub w części bez podania przyczyn.




