
Gizałki, 16 lutego 2022 r. 

Znak sprawy: RI.2613.1.2021 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Wójt Gminy Gizałki ogłasza trzeci pisemny przetarg ofertowy  

na sprzedaż  autobusu szkolnego 

1. Przedmiot sprzedaży: autobus szkolny 

- marka: Autosan A0909L.03.S, 

- rok produkcji: 2003 r, 

- przebieg: 565500 km. 

- poj. silnika: 6,540dm3 , typ Cummins Automotive, 

- nowe opony (4szt) 

- nowe akumulatory (2szt). 

2. Tryb przetargu – ofertowy pisemny. 

3. Termin złożenia ofert: 04.03.2022 r., godz. 10.00. w sekretariacie Urzędu Gminy. 

4. Otwarcie ofert: 04.03.2022 r., godz. 10.15, pok. nr 3 w Urzędzie Gminy w Gizałkach. 

5. Ofertę wg załączonego wzoru należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: Oferta – 

AUTOSAN, nie otwierać do 04.03.2022 r. do godz. 10.15.  

6. Cena wywoławcza:  7 500,00 zł. Słownie: siedem tysięcy pięćset  zł 00/100 

Cena wywoławcza jest ceną netto bez podatku VAT. 

7. Minimalna oferowana kwota nie może być niższa od ceny wywoławczej. 

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10%  ceny 

wywoławczej  określonej w pkt. 6. 

9.  Wadium wnosi się w gotówce lub na rachunek bankowy:  

      nr 24 8407 0003 0400 0185 2000 0021 

     10. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. 

     11. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone,   

           zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. 

     12. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny,    

            uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. 

13. Autobus można oglądać w miejscu postoju tj. przy budynku Urzędu Gminy w Gizałkach,   

      ul. Kaliska 28, w dni robocze w godzinach pracy urzędu od 8.00 do 14.00, po uprzednim   

      uzgodnieniu terminu pod nr 62/7411517 

      14. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia na podstawie faktury VAT wystawionej  

            w terminie do 3 dni od dnia wyłonienia  jego oferty. 

15. Wydanie autobusu nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty. 

      16. Przetarg ofertowy odbędzie się zgodnie z Zarządzeniem 38/2021 Wójta Gminy Gizałki  

            z dnia 16 września 2021 r. i Regulaminem przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia   

            ruchomości, stanowiących mienie Gminy Gizałki. 

      17. Wójt Gminy Gizałki zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez   

             podania przyczyny.                                                                                              

                                                                                                          

                                                                                                    


