
SOSW-I.371.5.2018

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Okruszek", ul. Brzozowa 2, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 49 670
e-mail: soswkolobrzeg@hot.pl

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.
Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa w dniu 05.11.2018 o godzinie 11:00 
w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Okruszek" w Kołobrzegu.

3. Przedmiot przetargu:
Autobus marki Irisbus lveco Daily o następujących danych technicznych:

-  Model pojazdu: IRISBUS C50 IVECO DAILY
-  Rodzaj pojazdu: M3/AUTOBUS
-  Liczba miejsc: 19+1
-  Rok produkcji: 2005
-  Data pierwszej rejestracji: 2005-11-03
-  Nr rejestracyjny: ZKL 01EU
-  Nr karty pojazdu: KP/AAA 5916289
-  Nr identyfikacyjny (VIN): ZFC5090065559071
-  Kolor nadwozia: ŻÓŁTY
-  Pojemność/moc silnika: 2800 cm3 / 92 kW
-  Rodzaj silnika: DIESEL nr SOAM 8140.435
-  Rodzaj skrzyni biegów: MECHANICZNA-MANUALNA
-  Przebieg: 385 087 km
-  Badania techniczne ważne do: 2018-11-15
-  Autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
-  Wyposażenie dodatkowe: Radio , telew izor, mikrofon, klimatyzacja, bagażnik

DOCZEPIANY, DODATKOWE OGRZEWANIE (PRZEDZIAŁ PASAŻERA)

Stan techniczny pojazdu:
a) Silnik i osprzęt silnika: BRAK UWAG
b) Zawieszenie tylne/przednie: BRAK UWAG
c) Układ kierowniczy: BRAK UWAG
d) Układ wydechowy: BRAK UWAG
e) Nadwozie: WIDOCZNE ŚLADY KOROZJI
f) Wyposażenie dodatkowe: sprzęt audiowizualny oraz klimatyzacja w ym agają naprawy
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4. Cena wywoławcza
1. Cena wywoławcza sprzedawanego samochodu marki IRISBUS lveco Daily 

o numerze rejestracyjnym ZKL 01EU, rok produkcji 2005, wynosi 20 800, 00 zł. Sprzedaż 
pojazdu korzysta ze stawki zwolnionej podatku VAT.

2. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
3. Samochód będący przedmiotem przetargu posiada ważne ubezpieczenie z tytułu 

obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej oraz NNW w PZU do dnia 02 listopada 2018 r.
4. Pojazd można oglądać w godzinach 08:30 -  13:00 w siedzibie Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego „Okruszek" w Kołobrzegu.

1. Ofertę należy dostarczyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej 
„PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU", do Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego „Okruszek" osobiście lub przesłać na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy „Okruszek", ul. Brzozowa 2, 78-100 Kołobrzeg, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.11.2018 r. do godziny 10:30.

2. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym w ust. 1, zostaną zwrócone oferentom, 
bez ich otwierania, bez względu na powód opóźnienia.

3. Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są: - Pani Elżbieta Wysocka oraz 
Katarzyna Motas, tel. 94 35 49 670

4. Oferta pisemna złożona wtoku przetargu powinna zawierać:
a) numer rejestracyjny, markę i typ samochodu będącego przedmiotem przetargu;
b) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
c) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że 

ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
e) oświadczenie o akceptacji procedur przetargu;
f) datę złożenia oferty i podpis oferenta;
g) adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

5. Oferta.

Wycho' jbrzegu

C R
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Załącznik Nr 1

(imię, nazwisko i adres lub nazwa i siedziba oferenta)

PESEL/NIP:...................................

REGON:...................... ..................

Tel:...............................................

e-mail:...........................................

FORMULARZ OFERTOWY

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania 

przetargowego określonego w „Procedurze sprzedaży samochodu służbowego" oraz treścią 

wzoru umowy.

Akceptując warunki udziału w postępowaniu, oświadczam, że:

• zapoznałem się ze stanem przedmiotu sprzedaży

• biorę pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin (w przypadku 

rezygnacji

z oględzin przed złożeniem oferty

składam ofertę zakupu autobusu marki Irisbus lveco Daily

za kwotę........................................ zł brutto (słownie:..............................................................

Warunki zapłaty: w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

)

(miejscowość i data) (podpis oferenta)
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Załącznik nr 2

PROCEDURY SPRZEDAŻY POJAZDU W DRODZE PISEMNEGO PRZETARGU PUBLICZNEGO

§1
Postanowienia ogólne

Niniejsze „Procedury" określają zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu publicznego na
sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego „Okruszek", z siedzibą przy ul. Brzozowej 2, 78-100 Kołobrzeg.

§ 2
1. Organizatorem przetargu publicznego, zwanego dalej przetargiem, jest Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy „Okruszek", ul. Brzozowa 2, 78-100 Kołobrzeg, zwane dalej 
sprzedającym.

2. Przetarg ma charakter publicznego pisemnego przetargu.
3. Do przetargu mogą przystąpić wszyscy oferenci zainteresowani kupnem samochodu, tj. 

osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej.

§3
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż autobusu marki Irisbus lveco Daily o numerze 

rejestracyjnym ZKL 01EU, rok 2005 r, przebieg 385 087 km.
2. Samochód sprzedawany jest w komplecie z 2 sztukami kluczyków oraz niezbędnymi 

dokumentami związanymi z samochodem, a w szczególności: dowodem rejestracyjnym, 
kartą pojazdu oraz ważnym ubezpieczeniem.

3. Samochód posiada badanie techniczne ważne do 15.11.2018 r.

§4
Cena wywoławcza

1. Cena wywoławcza sprzedawanego autobusu marki Irisbus lveco Daily, wynosi 20 800, 
00 zł. Sprzedaż pojazdu korzysta ze stawki zwolnionej podatku VAT.

2. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
3. Samochód będący przedmiotem przetargu posiada ważne ubezpieczenie z tytułu 

obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej oraz NNW w PZU do dnia 02 listopada 2018 r.
4. Pojazd można oglądać w godzinach 08.30 -  13.00 w siedzibie Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego „Okruszek", z siedzibą przy ul. Brzozowej 2, 78-100 Kołobrzeg.

§5
Oferta

1. W przetargu nie mogą wziąć udziału osoby wchodzące w skład komisji przetargowej, ich 
małżonkowie, osoby w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz związani
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z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą wchodzącą w skład komisji 
przetargowej.

2. Oferta pisemna złożona wtoku przetargu powinna zawierać:
a) numer rejestracyjny, markę i typ samochodu będącego przedmiotem przetargu;
b) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
c) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że 

ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
e) oświadczenie o akceptacji procedur przetargu;
f) datę złożenia oferty i podpis oferenta;
g) adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego;

3. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

§6
1. Ofertę należy dostarczyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej 

„PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU", Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego „Okruszek", z siedzibą przy ul. Brzozowej 2, 78-100 Kołobrzeg osobiście 
lub na adres sprzedawcy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.11.2018 r. do 
godziny 10.30

2. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym w ust. 1, zostaną zwrócone oferentom, 
bez ich otwierania, bez względu na powód opóźnienia.

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Pani Elżbieta Wysocka i Katarzyna 
Motas, tel. 94 35 49 670.

§7
1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.11.2018 r., o godzinie 11.00 w siedzibie 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Okruszek", z siedzibą przy ul. Brzozowej 
2, 78-100 Kołobrzeg,

2. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu;
b) nie zawiera niezbędnych danych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt a - g lub są one 

niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień 
mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

3. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
4. Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.

§8
Wybór oferty

1. Sprzedający wybierze ofertę z najwyższą zaproponowaną ceną spośród złożonych ofert.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy zaoferowaną ceną wpisaną liczbowo, a ceną 

wpisaną słownie, sprzedający bierze pod uwagę cenę wyższą.
3. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą najwyższą cenę, komisja 

przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi
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oferentami. Sprzedający przekazuje stosowne zawiadomienie zainteresowanym 
oferentom, w szczególności informuje o terminie, miejscu i warunkach przeprowadzenia 
aukcji.

4. O wyborze oferty zostaną zawiadomieni wszyscy oferenci, którzy złożyli ważną ofertę na 
zakup samochodu. Zawiadomienie zostanie wysłane na wskazany w ofercie adres poczty 
elektronicznej lub na adres korespondencyjny oferenta.

5. Informacje o wyniku przetargu zostaną zamieszczone na stronie internetowej sprzedawcy 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zaproszony do 
podpisania umowy. Termin oraz miejsce podpisania umowy określi sprzedający 
w zawiadomieniu.

7. W przypadku rezygnacji z podpisania umowy, komisja przetargowa zaprasza 
do podpisania umowy oferenta, który jako kolejny zaproponował najwyższą cenę.

8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 
dnia zawarcia umowy na konto bankowe sprzedającego.

9. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
10. Za termin zapłaty ceny nabycia uznaje się datę wpływu na konto bankowe sprzedawcy.
11. Nabywcy, który nie zapłacił ceny nabycia w terminie nie przysługuje roszczenie

o wydanie samochodu, a sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

§9
Ustalenia końcowe

1. Z przebiegu postępowania komisja przetargowa sporządza protokół, który powinien 
zawierać w szczególności:
1) określenie miejsca i czasu przetargu,
2) imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej,
3) wysokość ceny wywoławczej,
4) zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie,
5) najwyższe ceny zaoferowane za przedmiot sprzedaży,
6) imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę,
7) wysokość i termin zapłaty ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na 

poczet ceny,

§10
Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, bez 
podania przyczyny.
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UMOWA SPRZEDAŻY 
nr 01/2018/ZP

Załącznik nr 3

zawarta w dniu.............................. 2018 r. w Kołobrzegu pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim,
Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg, NIP: 671-17-26-929

reprezentowanym przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego 
„Okruszek", ul. Brzozowa 2, 78-100 Kołobrzeg, - Panią Joannę Szymańską zwanym dalej 
„Sprzedającym", 
a

.................................................................................................................... , zwanego dalej
„Kupującym".

§ 1
1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem autobusu Irisbus lveco Daily, numer 

rejestracyjny ZKL 01EU, rok produkcji 2005.
2. Sprzedający oświadcza, że opisany w ust. 1 pojazd jest wolny od jakichkolwiek obciążeń 

na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź 
zabezpieczenia.

§2
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje opisany w § 1 pojazd - za kwotę brutto
............................. zł słownie złotych:..................................................................................... ).
Kupujący wpłaci należność za zakupiony pojazd w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy 
na rachunek bankowy Sprzedającego nr 98 2030 0045 1110 0000 0185 5600.

§3
Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu opisanego w § 1 i nie zgłasza 
do niego żadnych zastrzeżeń.

§ 4
1. Podstawę wydania pojazdu stanowi dokument potwierdzający dokonanie wpłaty całej 

kwoty ceny sprzedaży, na rachunek bankowy Sprzedającego nr 98 2030 0045 1110 0000 
0185 5600.

2. Odbioru zakupionego pojazdu należy dokonać, po uregulowaniu ceny sprzedaży, 
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

3. Odbiór pojazdu zostanie dokonany komisyjnie z udziałem przedstawicieli obu stron. 
Z odbioru zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający odebranie 
sprzętu.

4. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą 
dobę zwłoki w odbiorze, o jakim mowa w ust. 2.

§ 5
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1. Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy ponosi Kupujący.
2. Z chwilą odbioru autobusu przez Kupującego, na Kupującego przechodzi 

niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy sprzedaży.
3. Kupujący nie może dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich 

uznania przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo potrącić swoje wierzytelności 
z wierzytelnościami Kupującego, choćby jedna z nich lub obie nie były wymagalne 
i zaskarżalne.

§ 6
1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikające na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

§ 7
Prawa i obowiązki z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich.

§ 8
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

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

Sprzedający Kupujący
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