OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY
PRZEZ GMINĘ WILCZĘTA
ŚRODKA TRWAŁEGO – AUTOBUSU SZKOLNEGO
z dnia 31 stycznia 2017 roku
w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Wójt Gminy Wilczęta, Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta powiat braniewski,
województwo warmińsko-mazurskie, NIP: 582-160-14-47, REGON:
170748040, zaprasza do składania ofert pisemnych na zakup środka
trwałego - autobusu szkolnego.
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Wilczęta z dnia 23 kwietnia 2015
roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku
ruchomego Gminy, zmienione zarządzeniem Nr 5/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.

Podstawowe dane identyfikacyjne pojazdu:
1) marka: MAN,
2) model: A01 18.0t,
3) rok produkcji: 1999,
4) Nr rejestracyjny: NBR 15667,
5) wskazanie drogomierza: 752886 km,
6) Nr identyfikacyjny (VIN): WMAA0101173B016578,
7) silnik z zapłonem samoczynnym, 6-rzędowy, pojemność 11967 ccm, 228kW
(310KM),
8) okres eksploatacji: 210 miesięcy,
9) kolor powłoki lakierniczej – biały 2-warstwowy typu uni,
10) dopuszczalna masa całkowita – 18000 kg,
11) liczba miejsc siedzących – 54,
12) liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów – 2/ 4x2/ manualna,
13) data pierwszej rejestracji: 1999-06-09 (w Polsce: 2015-04-20),
14) data ważności badania technicznego: 2016-11-10.
Wyposażenie standardowe:

1) ABS, dach regulowany mechanicznie (2 szt.), fotel kierowcy zawieszony
pneumatycznie.
Dodatkowe informacje: Pojazd wymaga naprawy eksploatacyjnej przed
badaniem rejestracyjnym.

Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Wilczęta, Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta, pokój nr 13 (sekretariat) – do
dnia 15 lutego 2017 r. do godziny 12.00.
Otwarcie ofert: 15 lutego 2017 r. o godz.12.30 (pokój Nr 17).
Oferty pisemne należy składać w zapieczętowanych kopertach. Koperty
winny być oznaczone „Oferta na zakup autobusu szkolnego” nie otwierać przed
dniem 15.02.2017 r. do godz. 12.30.
Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:
codzienne w godzinach od 8.30 do 12.00 w bazie Zakładu Komunalnego w
Wilczętach, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu – osoba do kontaktu:
Agnieszka Widuń., tel.: 501-158-330.

Cena szacunkowa (według wyceny rzeczoznawcy): 52 400,00 zł brutto
(słownie złotych: Pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta 00/100).
Wadium stanowiące 10 % ceny oszacowania (5240,00 zł) należy wpłacić na rachunek
bankowy nr: BS Malbork O/Młynary Nr 21 8303 1029 0030 0300 0404 0002, w terminie
do dnia 14 lutego 2017 roku (decyduje data zaksięgowania środków na koncie).
Wadium uczestnika przetargu, którego oferta zostanie wybrana (który zaoferuje najwyższą
cenę) zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium przepada na rzecz Gminy
Wilczęta, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium uczestnikom przetargu, których oferty nie zostały wybrane, zostanie zwrócone
bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

Oferty mogą składać:
1. Osoby fizyczne (zobowiązane są do przedłożenia kopii dowodu osobistego),
2. Osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są
zobowiązane do przedłożenia aktualnych wypisów z właściwego dla danego
podmiotu rejestru (KRS, CEiDG).

Wybór oferenta:
1. Wybrana zostanie oferta, która opiewa na najwyższą spośród złożonych ofert,
według wartości zakupu.
2. O wyborze oferty zostaną powiadomieni wszyscy oferenci, drogą pisemną.

3. Z oferentem, który złożył najwyższą ofertę, zostanie podpisana umowa. Wzór
umowy stanowi załącznik do Zaproszenia.
4. Podpisana umowa jest podstawą do wystawienia faktury VAT dla oferenta.
Wydanie autobusu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, po uiszczeniu
ceny sprzedaży. Kupujący dokona płatności za przedmiot umowy, przelewem na
rachunek Sprzedającego wskazany w umowie kupna-sprzedaży, w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży i wystawienia faktury VAT.
Zastrzega się, że Gminie Wilczęta przysługuje prawo odstąpienia od procedury
sprzedaży lub jej unieważnienia bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania
przyczyn oraz prawo przerwania procedury na każdym etapie.
W Urzędzie Gminy Wilczęta można zapoznać się wyceną rzeczoznawcy.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne
autobusu.

Wilczęta, dnia 31.01.2017 r.

Załącznik:
1) Wzór formularza ofertowego – zał. 1
2) Wzór umowy kupna-sprzedaży – zał. 2

WÓJT GMINY
Beata Andrzejczuk

Załącznik nr 1

OFERTA ZAKUPU AUTOBUSU
Nazwa Oferenta /Imię i nazwisko oferenta

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
REGON……………………………..NIP…………………………..…… PESEL: ……………………….
nr telefonu…………………….. Nr faksu:……………………. e-mail ……………..……………………
Adres Oferenta ( kod, miejscowość, ulica, nr domu , nr lokalu)
……………………………………………………………………………………………………………………….

Odpowiadając na zamieszczone zaproszenie w BIP Gminy Wilczęta w sprawie złożenia
oferty na zakup środka trwałego - autobusu szkolnego MAN, model A01 18.0t, numer
rejestracyjny NBR 15667.
Oferuję / my nabycie w/w autobusu za cenę:
Cena netto: ………………………….. zł (słownie złotych:
………………………………………………………………………VAT ……. %, ………… zł
(słownie złotych: ……………………………………………….……………………………………..),
Cena brutto:……………………………………… zł (nie mniej niż cena wywoławcza).
słownie złotych:…………………………………………………………………………………………
…................................................................................................................................................
Oferowana cena jest kwotą, która w przypadku najwyższej ceny, będzie podstawą do
zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
OŚWIADCZAM/MY/, ŻE

1. Zapoznałem / liśmy/ się z warunkami zaproszenia do składania ofert , nie wnoszę /simy/ do
nich zastrzeżeń oraz uzyskałem /liśmy/ niezbędne informacje potrzebne do przygotowania
oferty,

2. Zapoznałem/liśmy/ się ze stanem technicznym oferowanego autobusu,
3. Zobowiązuję / emy/ się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Sprzedającego,

4. Zobowiązuję / emy/ się do wpłaty oferowanej kwoty w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
i wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego.

Data i Podpis/y/ oferenta

…………………………………………………..
Do oferty należy dołączyć:
dokument potwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej;

-

aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (KRS, CEiDG)

Załącznik nr 2
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu ………………... …….r. w Urzędzie Gminy w Wilczętach pomiędzy:
Gminą Wilczęta, zwaną dalej Sprzedającym, reprezentowaną przez Wójta Gminy Wilczęta
Beatę Andrzejczuk,
a ………………………………………………………………………………………....................
NIP………………………………….., REGON ………………………….. (imię i nazwisko)…..,
PESEL …………………, nr dowodu osobistego ………………………..,
w
dalszej
części
umowy
zwanym
Kupującym,
reprezentowanym
przez
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………... zam. …………………………………, o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Sprzedającego autobusu:
1) marka: MAN,
2) model: A01 18.0t,
3) rok produkcji: 1999,
4) Nr rejestracyjny: NBR 15667,
5) wskazanie drogomierza: 752886 km,
6) Nr identyfikacyjny (VIN): WMAA0101173B016578,
7) silnik z zapłonem samoczynnym, 6-rzędowy, pojemność 11967 ccm, 228kW (310KM),
8) okres eksploatacji: 210 miesięcy,
9) kolor powłoki lakierniczej – biały 2-warstwowy typu uni,
10) dopuszczalna masa całkowita – 18000 kg,
11) liczba miejsc siedzących – 54,
12) liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów – 2/ 4x2/ manualna,
13) data pierwszej rejestracji: 1999-06-09 (w Polsce: 2015-04-20),
14) data ważności badania technicznego: 2016-11-10.
Wyposażenie standardowe:
1) ABS, dach regulowany mechanicznie (2 szt.), fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie.

§2
Sprzedający oświadcza, że autobus będący przedmiotem sprzedaży stanowi jego własność i jest
wolny od wad prawnych.

§3
1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, niezwłocznie po zapłaceniu
przez Kupującego ceny nabycia i przedstawieniu dowodu zapłaty.
2. Kupujący zobowiązany jest do odebrania na swój koszt przedmiotu sprzedaży w terminie nie
dłuższym niż 3 dni od dnia dokonania płatności za przedmiot umowy.

§4
1. Wraz z autobusem zostaną wydane Kupującemu; dowód rejestracyjny,

potwierdzenie

ubezpieczenia OC, 1 komplet kluczyków.
2. Do czasu wydania autobusu ryzyko wszelkich niebezpieczeństw,
ryzyko uszkodzenia i utraty autobusu obciążają Sprzedającego.

a

w

szczególności

§5
1. Cenę nabycia przedmiotu umowy określonego w §1, zgodnie z wynikiem wyboru oferty, ustalono na
kwotę netto: …….…..... zł (słownie złotych: ……………………………………………00/100),
powiększoną o wartość podatku VAT ..… %, ……………….zł (słownie złotych: …………………….), t.j.
kwotę brutto ………………… zł (słownie złotych: ……………………………………………………..).
2. Podstawą zapłaty za przedmiot umowy jest wyłącznie niniejsza umowa.
3. Kupujący dokona płatności za przedmiot umowy przelewem na rachunek Sprzedającego w Banku
Spółdzielczym w Malborku Oddz. Młynary Nr 21 8303 1029 0030 0300 0404 0002 , w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy sprzedaży.
4. Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT w terminie wynikającym z przepisów prawa.

§6
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.

§7
Kupujący oświadcza, że zapoznał się stanem technicznym nabywanego autobusu i z tego tytułu nie
będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

§8
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 zawarcia umowy.

§9
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie 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).

§10
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej
umowy, w tym opłaty skarbowej, ponosi Kupujący.

§11
1. W sprawach nieuregulowanych 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.

§12
Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze przeznaczone są dla
Sprzedającego i 1 egzemplarz dla Kupującego.

Sprzedający:

Kupujący:

………………………………….

…………………………………..

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY
PRZEZ GMINĘ WILCZĘTA
ŚRODKA TRWAŁEGO – AUTOBUSU SZKOLNEGO
z dnia 31 stycznia 2017 roku
w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Wójt Gminy Wilczęta, Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta powiat braniewski,
województwo warmińsko-mazurskie, NIP: 582-160-14-47, REGON:
170748040, zaprasza do składania ofert pisemnych na zakup środka
trwałego - autobusu szkolnego.
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Wilczęta z dnia 23 kwietnia 2015
roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku
ruchomego Gminy, zmienione zarządzeniem Nr 5/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.

Podstawowe dane identyfikacyjne pojazdu:
1) marka: MAN,
2) model: A01 18.0t,
3) rok produkcji: 1997,
4) Nr rejestracyjny: NBR 16830,
5) wskazanie drogomierza: 798301 km,
6) Nr identyfikacyjny (VIN): WMAA010095B015998,
7) silnik z zapłonem samoczynnym, 6-rzędowy, pojemność 11967 ccm, 228kW
(310KM),
8) okres eksploatacji: 228 miesięcy,
9) kolor powłoki lakierniczej – wielokolorowy 2-warstwowy typu uni,
10) dopuszczalna masa całkowita – 18000 kg,
11) liczba miejsc siedzących – 50,
12) liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów – 2/ 4x2/ manualna,
13) data pierwszej rejestracji: 1997-11-28 (w Polsce: 2015-11-30),
14) data ważności badania technicznego: 2016-05-18,
Wyposażenie standardowe:

1) ABS, dach regulowany mechanicznie (2 szt.), fotel kierowcy zawieszony
pneumatycznie.
Dodatkowe informacje: Pojazd wymaga naprawy w zakresie likwidacji luzów w
układzie kierowniczym i połączeniach zwrotniczych oraz naprawy
eksploatacyjnej przed badaniem rejestracyjnym.

Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Wilczęta, Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta, pokój nr 13 (sekretariat) – do
dnia 15 lutego 2017 r. do godziny 12.30.
Otwarcie ofert: 15 lutego 2017 r. o godz.13.00 (pokój Nr 17).
Oferty pisemne należy składać w zapieczętowanych kopertach. Koperty winny
być oznaczone „Oferta na zakup autobusu szkolnego” nie otwierać przed
dniem 15.02.2017 r. do godz. 13.00”.
Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:
codzienne w godzinach od 8.30 do 12.00 w bazie Zakładu Komunalnego w
Wilczętach, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu – osoba do kontaktu:
Agnieszka Widuń., tel.: 501-158-330.

Cena szacunkowa (według wyceny rzeczoznawcy): 43 100,00 zł brutto
(słownie złotych: Czterdzieści trzy tysiące sto 00/100).
Wadium stanowiące 10 % ceny oszacowania (4310,00 zł) należy wpłacić na rachunek
bankowy nr: BS Malbork O/Młynary Nr 21 8303 1029 0030 0300 0404 0002, w terminie
do dnia 14 lutego 2017 roku (decyduje data zaksięgowania środków na koncie).
Wadium uczestnika przetargu, którego oferta zostanie wybrana (który zaoferuje najwyższą
cenę) zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium przepada na rzecz Gminy
Wilczęta, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium uczestnikom przetargu, których oferty nie zostały wybrane, zostanie zwrócone
bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

Oferty mogą składać:
1. Osoby fizyczne (zobowiązane są do przedłożenia kopii dowodu osobistego),
2. Osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są
zobowiązane do przedłożenia aktualnych wypisów z właściwego dla danego
podmiotu rejestru (KRS, CEiDG).

Wybór oferenta:
1. Wybrana zostanie oferta, która opiewa na najwyższą spośród
złożonych ofert, według wartości zakupu.

2. O wyborze oferty zostaną powiadomieni wszyscy oferenci drogą
pisemną.
3. Z oferentem, który złożył najwyższą ofertę zostanie podpisana
umowa. Wzór umowy stanowi załącznik do Zaproszenia.
4. Podpisana umowa jest podstawą do wystawienia faktury VAT dla
oferenta.
Wydanie autobusu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, po uiszczeniu
ceny sprzedaży. Kupujący dokona płatności za przedmiot umowy, przelewem na
rachunek Sprzedającego wskazany w umowie kupna-sprzedaży, w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży i wystawienia faktury VAT.
Zastrzega się, że Gminie Wilczęta przysługuje prawo odstąpienia od procedury
sprzedaży lub jej unieważnienia bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania
przyczyn oraz prawo przerwania procedury na każdym etapie.

W Urzędzie Gminy Wilczęta można zapoznać się wyceną rzeczoznawcy.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne
autobusu.

Wilczęta, dnia 31.01.2017 r.

Załącznik:
1) Wzór formularza ofertowego

– zał. 1

2) Wzór umowy kupna-sprzedaży – zał. 2.

WÓJT GMINY
Beata Andrzejczuk

Załącznik nr 1

OFERTA ZAKUPU AUTOBUSU
Nazwa Oferenta /Imię i nazwisko oferenta

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
REGON……………………………..NIP…………………………..…… PESEL: ……………………….
nr telefonu…………………….. Nr faksu:……………………. e-mail ……………..……………………
Adres Oferenta ( kod, miejscowość, ulica, nr domu , nr lokalu)
……………………………………………………………………………………………………………………….

Odpowiadając na zamieszczone zaproszenie w BIP Gminy Wilczęta w sprawie złożenia
oferty na zakup środka trwałego - autobusu szkolnego MAN, model A01 18.0t, numer
rejestracyjny NBR 16830.
Oferuję / my nabycie w/w autobusu za cenę:
Cena netto: ………………………….. zł (słownie złotych:
………………………………………………………………………VAT ……. %, ………… zł
(słownie złotych: ……………………………………………….……………………………………..),
Cena brutto:……………………………………… zł (nie mniej niż cena wywoławcza).
słownie złotych:…………………………………………………………………………………………
…................................................................................................................................................
Oferowana cena jest kwotą, która w przypadku najwyższej ceny, będzie podstawą do
zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
OŚWIADCZAM/MY/, ŻE

1. Zapoznałem / liśmy/ się z warunkami zaproszenia do składania ofert , nie wnoszę /simy/ do
nich zastrzeżeń oraz uzyskałem /liśmy/ niezbędne informacje potrzebne do przygotowania
oferty,

2. Zapoznałem/liśmy/ się ze stanem technicznym oferowanego autobusu,
3. Zobowiązuję / emy/ się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Sprzedającego,

4. Zobowiązuję / emy/ się do wpłaty oferowanej kwoty w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
i wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego.

Data i Podpis/y/ oferenta

…………………………………………………..
Do oferty należy dołączyć:
dokument potwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej;
aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (KRS, CEiDG)

Załącznik nr 2
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu ………………... …….r. w Urzędzie Gminy w Wilczętach pomiędzy:
Gminą Wilczęta, zwaną dalej Sprzedającym, reprezentowaną przez Wójta Gminy Wilczęta
Beatę Andrzejczuk,
a ………………………………………………………………………………………....................
NIP………………………………….., REGON ………………………….. (imię i nazwisko)…..,
PESEL …………………, nr dowodu osobistego ………………………..,
w
dalszej
części
umowy
zwanym
Kupującym,
reprezentowanym
przez
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………... zam. …………………………………, o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Sprzedającego autobusu:
1) marka: MAN,
2) model: A01 18.0t,
3) rok produkcji: 1997,
4) Nr rejestracyjny: NBR 16830,
5) wskazanie drogomierza: 798301 km,
6) Nr identyfikacyjny (VIN): WMAA010095B015998,
7) silnik z zapłonem samoczynnym, 6-rzędowy, pojemność 11967 ccm, 228kW (310KM),
8) okres eksploatacji: 228 miesięcy,
9) kolor powłoki lakierniczej – wielokolorowy 2-warstwowy typu uni,
10) dopuszczalna masa całkowita – 18000 kg,
11) liczba miejsc siedzących – 50,
12) liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów – 2/ 4x2/ manualna,
13) data pierwszej rejestracji: 1997-11-28 (w Polsce: 2015-11-30),
14) data ważności badania technicznego: 2016-05-18.
Wyposażenie standardowe:
1) ABS, dach regulowany mechanicznie (2 szt.), fotel kierowcy zawieszony
pneumatycznie.
§2
Sprzedający oświadcza, że autobus będący przedmiotem sprzedaży stanowi jego własność i jest
wolny od wad prawnych.

§3
1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, niezwłocznie po zapłaceniu
przez Kupującego ceny nabycia i przedstawieniu dowodu zapłaty.
2. Kupujący zobowiązany jest do odebrania na swój koszt przedmiotu sprzedaży w terminie nie
dłuższym niż 3 dni od dnia dokonania płatności za przedmiot umowy.

§4
1. Wraz z autobusem zostaną wydane Kupującemu; dowód rejestracyjny,

potwierdzenie

ubezpieczenia OC, 1 komplet kluczyków.
2. Do czasu wydania autobusu ryzyko wszelkich niebezpieczeństw,
ryzyko uszkodzenia i utraty autobusu obciążają Sprzedającego.

a

w

szczególności

§5
1. Cenę nabycia przedmiotu umowy określonego w §1, zgodnie z wynikiem wyboru oferty, ustalono na
kwotę netto: …….…..... zł (słownie złotych: ……………………………………………00/100),
powiększoną o wartość podatku VAT ..… %, ……………….zł (słownie złotych: …………………….), t.j.
kwotę brutto ………………… zł (słownie złotych: ……………………………………………………..).
2. Podstawą zapłaty za przedmiot umowy jest wyłącznie niniejsza umowa.
3. Kupujący dokona płatności za przedmiot umowy przelewem na rachunek Sprzedającego w Banku
Spółdzielczym w Malborku Oddz. Młynary Nr 21 8303 1029 0030 0300 0404 0002 , w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy sprzedaży.
4. Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT w terminie wynikającym z przepisów prawa.

§6
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.

§7
Kupujący oświadcza, że zapoznał się stanem technicznym nabywanego autobusu i z tego tytułu nie
będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

§8
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 zawarcia umowy.

§9
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie 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).

§10
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej
umowy, w tym opłaty skarbowej, ponosi Kupujący.

§11
1. W sprawach nieuregulowanych 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.

§12
Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze przeznaczone są dla
Sprzedającego i 1 egzemplarz dla Kupującego.

Sprzedający:

Kupujący:

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY
PRZEZ GMINĘ WILCZĘTA
ŚRODKA TRWAŁEGO – AUTOBUSU SZKOLNEGO
z dnia 31 stycznia 2017 roku
w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Wójt Gminy Wilczęta, Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta powiat braniewski, województwo
warmińsko-mazurskie, NIP: 582-160-14-47, REGON: 170748040, zaprasza do
składania ofert pisemnych na zakup środka trwałego - autobusu szkolnego.
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Wilczęta z dnia 23 kwietnia 2015
roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku
ruchomego Gminy, zmienione zarządzeniem Nr 5/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.

Podstawowe dane identyfikacyjne pojazdu:
1) marka: Autosan SA,
2) model: H9.21.41S 12,5 t,
3) wersja: 41,
4) rok produkcji: 2000,
5) Nr rejestracyjny: NBR A 589,
6) wskazanie drogomierza: 392.101 km,
7) Nr identyfikacyjny (VIN): SUAW3AAPYS021816,
8) silnik z zapłonem samoczynnym, 6-cylindrowy, pojemność 6540 ccm, 110kW
(150KM),
9) okres eksploatacji: 183 miesiące.

Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Wilczęta, Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta, pokój nr 13 (sekretariat) – do
dnia 15 lutego 2017 r. do godziny 13.00.
Otwarcie ofert: 15 lutego 2017 r. o godz.13.30 (pokój Nr 17).
Oferty pisemne należy składać w zapieczętowanych kopertach. Koperty
winny być oznaczone „Oferta na zakup autobusu szkolnego” nie otwierać przed
dniem 15.02.2017 r. do godz. 13.30.
Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:
codzienne w godzinach od 8.30 do 12.00 w bazie Zakładu Komunalnego w
Wilczętach, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu – osoba do kontaktu:
Agnieszka Widuń., tel.: 501-158-330.

Cena szacunkowa (według wyceny rzeczoznawcy): 19 500,00 zł brutto
(słownie złotych: Dziewiętnaście tysięcy pięćset 00/100).
Wadium stanowiące 10 % ceny oszacowania (1950,00 zł) należy wpłacić na rachunek
bankowy nr: BS Malbork O/Młynary Nr 21 8303 1029 0030 0300 0404 0002, w terminie
do dnia 14 lutego 2017 roku (decyduje data zaksięgowania środków na koncie).
Wadium uczestnika przetargu, którego oferta zostanie wybrana (który zaoferuje najwyższą
cenę) zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży. Wadium przepada na rzecz Gminy
Wilczęta, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium uczestnikom przetargu, których oferty nie zostały wybrane, zostanie zwrócone
bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

Oferty mogą składać:
1. Osoby fizyczne (zobowiązane są do przedłożenia kopii dowodu osobistego),
2. Osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są
zobowiązane do przedłożenia aktualnych wypisów z właściwego dla danego
podmiotu rejestru (KRS, CEiDG).

Wybór oferenta:
1. Wybrana zostanie oferta, która opiewa na najwyższą spośród złożonych ofert, według
wartości zakupu.
2. O wyborze oferty zostaną powiadomieni wszyscy oferenci, drogą pisemną.
3. Z oferentem, który złożył najwyższą ofertę, zostanie podpisana umowa. Wzór umowy
stanowi załącznik do Zaproszenia.
4. Podpisana umowa jest podstawą do wystawienia faktury VAT dla oferenta.
Wydanie autobusu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, po uiszczeniu ceny
sprzedaży. Kupujący dokona płatności za przedmiot umowy, przelewem na rachunek
Sprzedającego wskazany w umowie kupna-sprzedaży, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
dnia zawarcia umowy sprzedaży i wystawienia faktury VAT.
Zastrzega się, że Gminie Wilczęta przysługuje prawo odstąpienia od procedury sprzedaży
lub jej unieważnienia bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn oraz prawo
przerwania procedury na każdym etapie.

W Urzędzie Gminy Wilczęta można zapoznać się wyceną rzeczoznawcy.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne
autobusu.
Wilczęta, dnia 31.01.2017 r.
Załącznik:
1) Wzór formularza ofertowego – zał. 1 2) Wzór umowy kupna-sprzedaży – zał. 2
Wójt Gminy
Beata Andrzejczuk

Załącznik nr 1

OFERTA ZAKUPU AUTOBUSU
Nazwa Oferenta /Imię i nazwisko oferenta

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
REGON……………………………..NIP…………………………..…… PESEL: ……………………….
nr telefonu…………………….. Nr faksu:……………………. e-mail ……………..……………………
Adres Oferenta ( kod, miejscowość, ulica, nr domu , nr lokalu)
……………………………………………………………………………………………………………………….

Odpowiadając na zamieszczone zaproszenie w BIP Gminy Wilczęta w sprawie złożenia
oferty na zakup środka trwałego - autobusu szkolnego AUTOSAN, model H9-21.41S,

numer rejestracyjny NBR A 589.
Oferuję / my nabycie w/w autobusu za cenę:
Cena netto: ………………………….. zł (słownie złotych:
………………………………………………………………………VAT ……. %, ………… zł
(słownie złotych: ……………………………………………….……………………………………..),
Cena brutto:……………………………………… zł (nie mniej niż cena wywoławcza).
słownie złotych:…………………………………………………………………………………………
…................................................................................................................................................
Oferowana cena jest kwotą, która w przypadku najwyższej ceny, będzie podstawą do
zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
OŚWIADCZAM/MY/, ŻE

1. Zapoznałem / liśmy/ się z warunkami zaproszenia do składania ofert , nie wnoszę /simy/ do
nich zastrzeżeń oraz uzyskałem /liśmy/ niezbędne informacje potrzebne do przygotowania
oferty,

2. Zapoznałem/liśmy/ się ze stanem technicznym oferowanego autobusu,
3. Zobowiązuję / emy/ się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Sprzedającego,

4. Zobowiązuję / emy/ się do wpłaty oferowanej kwoty w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
i wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego.

Data i Podpis/y/ oferenta

…………………………………………………..
Do oferty należy dołączyć:
dokument potwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej;

-

aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (KRS, CEiDG)

Załącznik nr 2
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu ………………... …….r. w Urzędzie Gminy w Wilczętach pomiędzy:
Gminą Wilczęta, zwaną dalej Sprzedającym, reprezentowaną przez Wójta Gminy Wilczęta
Beatę Andrzejczuk,
a ………………………………………………………………………………………....................
NIP………………………………….., REGON ………………………….. (imię i nazwisko)…..,
PESEL …………………, nr dowodu osobistego ………………………..,
w
dalszej
części
umowy
zwanym
Kupującym,
reprezentowanym
przez
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………... zam. …………………………………, o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Sprzedającego autobusu:

1) marka: Autosan SA,
2) model: H9.21.41S 12,5 t,
3) wersja: 41,
4) rok produkcji: 2000,
5) Nr rejestracyjny: NBR A 589,
6) wskazanie drogomierza: 392.101 km,
7) Nr identyfikacyjny (VIN): SUAW3AAPYS021816,
8) silnik z zapłonem samoczynnym, 6-cylindrowy, pojemność 6540 ccm, 110kW
(150KM),
9) okres eksploatacji: 183 miesiące.
§2
Sprzedający oświadcza, że autobus będący przedmiotem sprzedaży stanowi jego własność i jest
wolny od wad prawnych.

§3
1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, niezwłocznie po zapłaceniu
przez Kupującego ceny nabycia i przedstawieniu dowodu zapłaty.
2. Kupujący zobowiązany jest do odebrania na swój koszt przedmiotu sprzedaży w terminie nie
dłuższym niż 3 dni od dnia dokonania płatności za przedmiot umowy.

§4
1. Wraz z autobusem zostaną wydane Kupującemu; dowód rejestracyjny,

potwierdzenie

ubezpieczenia OC, 1 komplet kluczyków.
2. Do czasu wydania autobusu ryzyko wszelkich niebezpieczeństw,
ryzyko uszkodzenia i utraty autobusu obciążają Sprzedającego.

§5

a

w

szczególności

1. Cenę nabycia przedmiotu umowy określonego w §1, zgodnie z wynikiem wyboru oferty, ustalono na
kwotę netto: …….…..... zł (słownie złotych: ……………………………………………00/100),
powiększoną o wartość podatku VAT ..… %, ……………….zł (słownie złotych: …………………….), t.j.
kwotę brutto ………………… zł (słownie złotych: ……………………………………………………..).
2. Podstawą zapłaty za przedmiot umowy jest wyłącznie niniejsza umowa.
3. Kupujący dokona płatności za przedmiot umowy przelewem na rachunek Sprzedającego w Banku
Spółdzielczym w Malborku Oddz. Młynary Nr 21 8303 1029 0030 0300 0404 0002 , w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy sprzedaży.
4. Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT w terminie wynikającym z przepisów prawa.

§6
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.

§7
Kupujący oświadcza, że zapoznał się stanem technicznym nabywanego autobusu i z tego tytułu nie
będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

§8
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 zawarcia umowy.

§9
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie 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).

§10
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej
umowy, w tym opłaty skarbowej, ponosi Kupujący.

§11
1. W sprawach nieuregulowanych 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.

§12
Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze przeznaczone są dla
Sprzedającego i 1 egzemplarz dla Kupującego.

Sprzedający:

Kupujący:

