
Wójt Gminy Murów  ogłasza przetarg ofertowy 
na sprzedaż autobusu międzymiastowego  AUTOSAN H6 10.03S

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
   Urząd Gminy Murów
   ul. Dworcowa 2 
   46-030 Murów
   tel. (77) 4214034   fax (77) 4214032
   e-mail.: ug@murow.pl

2. Przedmiot sprzedaży:
    Marka i typ – AUTOSAN H6 10.03S
    Rok produkcji- 1999
    Pierwsza rejestracja – 28.10.1999r
    Nr rejestracyjny – ODV 4470
    Poj./ moc silnika – 4353cm/80kW
    Stan licznika – 763824 km ( stan faktyczny około 520000km – różnica w kilometrach  
    powstała w wyniku wymiany zepsutego licznika na używany homologowany z wyższym 
    przebiegiem).
    Barwa nadwozia- pomarańczowy
    Ilość miejsc 22 + 1
    
    Dane uzupełniające:
    Samochód  był użytkowany do kwietnia 2012r. Obecnie autobusu nie można uruchomić –  
    akumulatory do wymiany. 
    Posiada kartę  pojazdu  , jest ubezpieczony, nie ma ważnego  przeglądu  technicznego.
    Wystawiamy fakturę VAT.

3. Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi 
    zawierać następujące dane oferenta.:
    1) imię i nazwisko lub nazwę firmy,
    2) adres siedziby oferenta,
    3) numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON
    4) numer telefonu
    5) datę sporządzenia oferty
    6) oferowaną cenę brutto,
    7) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami  
       przetargu.

4. Cena wywoławcza pojazdu:
    Cenę wywoławczą ustalono w wysokości 6.000,00zł ( słownie: sześć tysięcy złotych).
    Przystępujący  do przetargu winni okazać się dowodem wadium w wysokości 600,00zł.
    Wadium należy wpłacić  w kasie Urzędu Gminy Murów lub na rachunek bankowy Urzędu 

    Gminy w Murowie Bank Spółdzielczy w Łubnianach  Nr 218897 0004 2001 0006 0163   
    0003. 
    Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone zostanie na
    poczet ceny.
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     Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta  
     uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, adresowanej według wzoru:
    Urząd Gminy w Murowie
    Ul. Dworcowa 2
     46-030 Murów
   „Oferta na zakup autobusu”
    Ofertę należy przesłać pod wskazany adres lub złożyć w Urzędzie Gminy w Murowie ul. 
    Dworcowa 2   46-030 Murów pokój nr 10 /sekretariat/.
    Ostateczny termin składania ofert ustala się na 11 stycznia 2013roku o godz. 11:00.
    Oferty złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane.
    W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa 
     zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty, 
     z kwotą postąpienia nie niższą niż 100zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa 
     o terminie dodatkowego przetargu. 

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
   Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w dniu 11 stycznia 2013r o godz. 11:30 w 

    Urzędzie Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 II piętro pokój nr 15.

    Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
    Pojazd  można oglądać  w Murowie  przy ul. Polnej 6 od dnia 18.12.2012r. po uprzednim 
    telefonicznym uzgodnieniu.
    Uprawnionym do kontaktu w zakresie udostępniania przedmiotu przetargu jest Pan    
    Przemysław Wienke  tel.  ( 77) 4214034.

8. Informacje dodatkowe:
    1)  Organizatorowi  przetargu  przysługuje  prawo zamknięcia  przetargu  bez  wybrania  
           którejkolwiek z ofert.
    2) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd  
          będący przedmiotem przetargu.
    3) Data podpisania umowy kupna – sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po  
          pozytywnym zakończeniu przetargu.
    4)  Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przed podpisaniem umowy 
          kupna – sprzedaży pod rygorem utraty wadium.
    5) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna -    
          sprzedaży
    Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami w zakresie postępowania przetargowego jest 
    Pani Jadwiga Woszczak w godzinach pracy Urzędu, nr telefonu (77) 4214032 wew. 106

          
Załącznik nr 1 – oświadczenie + oferta
Załącznik nr 2 umowa kupna – sprzedaży pojazdu



Oferta na zakup autobusu międzymiastowego AUTOSAN H6 10.03S

……………………
Miejscowość i data

…………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko ( nazwa firmy) oraz miejsce zamieszkania ( siedziba):

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

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

Numer PESEL………………………………….

Numer NIP …………………………………….

Numer REGON……………………………….

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego 
Określonymi w ogłoszeniu  o przetargu na sprzedaż autobusu międzymiastowego AUTOSAN 
H6 10.03S oraz treścią wzoru umowy ( załącznik nr 2).

Akceptując  warunki  udziału  w postępowaniu  oraz zapoznaniu  się  ze  stanem technicznym 
pojazdu składam ofertę zakupu autobusu międzymiastowego AUTOSAN H6 10.03S

za kwotę brutto……………………………………….zł

( słownie:………………………………………………………………………………….zł)

W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.

Wyrażam  zgodę,  aby  w  przypadku  wyboru  mojej  oferty  jako  najkorzystniejszej  pod 
względem oferowanej ceny, kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.

                                                                                                    ……………………….
                                                                                                          Podpis



UMOWA  KUPNA – SPRZEDAŻY  SAMOCHODU

zawarta w dniu………….. w Murowie pomiędzy Gminą Murów z siedzibą w Murowie 
Ul. Dworcowa 2 46-030 Murów reprezentowaną przez:
Andrzeja Puławskiego – Wójta Gminy
Zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”,
a
Panem/ Panią …………………………………….legitymującym się dowodem osobistym

seria………nr…………….wydanym przez……………………………………………….

Zamieszkałym w …………………………………………przy ul………………………..
Zwanym w treści umowy „Kupującym”,

§ 1. Sprzedający oświadcza, że:
1)  jest  właścicielem   autobusu  międzymiastowego  AUTOSAN  H6  10.03S  o  numerze 
rejestracyjnym  ODV  4470,  numerze  identyfikacyjnym  VIN  SUADW1DDPXS  510232, 
numerze silnika 32847, rok produkcji 1999,
2) samochód jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich 
oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd ani, że nie 
stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.

§ 2. Kupujący oświadcza, że kupuje od Sprzedającego opisany w § 1 pojazd.

§ 3. Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedającemu 
kwotę:…………..zł brutto
(słownie:………………………………………………………………………………złotych),
Na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury.

§ 4.1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy.
2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, tj.:
1) dowód rejestracyjny pojazdu seria DR/BAG 2982775,
2) karta pojazdu seria KP/AAA 0309535,

3.  Kupujący  wraz  z  podpisaniem niniejszej  umowy kwituje  odbiór  samochodu  będącego 
przedmiotem sprzedaży.

§ 5.  1 Kupujący oświadcza,  że  znany mu jest  stan  techniczny pojazdu opisanego w § 1 
niniejszej umowy i nie zgłasza do niego żadnych uwag.
2.  Kupujący sprawdził  także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego,  nie 
wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Kupujący dokona ubezpieczenia samochodu w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

§ 6. Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego.

§ 7. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.



§ 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące w 
tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.

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

Sprzedający                                                                                 Kupujący

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


