
1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

P  rzedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rykach Sp. Z o. o.

ul. Warszawska 7/9

08-500 Ryki

przewozy@pksryki.pl

2. Przedmiot przetargu:

Autobus  marki Mercedes- Benz Sprinter 416 CDI 4.6t   o następujących danych 
technicznych:

Rok produkcji: 2004

Data pierwszej rejestracji: 30.01.2004 r.

Nr rejestracyjny: LRY CK02

Nr identyfikacyjny (VIN): WDB9046631R617121

Kolor nadwozia: srebrny

Pojemność/moc silnika: 2685 CCM/ 115kW (156KM)

Stan licznika:

Masa własna: 8400 kg

Dopuszczalna masa całkowita: 12500 kg

Kolor nadwozia: srebrny

Liczba miejsc: 24 siedzące

Badania techniczne ważne do: 09.04.2019r.
3. Warunki przystąpienia do przetargu:

Złożenie oferty w terminie wraz z wymaganymi dokumentami.

4. Cena:

Minimalna cena zawarta w ofercie to kwota 2 926,83  zł netto (słownie: dwa tysiące 
dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 83/100). Sprzedaż autobusu nie podlega 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 675).

5. Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia oferty:

a) Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie i 
zaadresowana: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rykach Sp. z o. o., ul. 
Warszawska 7/9, 08-500 Ryki z dopiskiem „Zakup autobusu marki Mercedes-Benz Sprinter 
416 CDI 4.6t . Nie otwierać do dnia  21 luty  2020 r. godz. 12:00”.

Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 8.00 - 15.30, nie później jednak niż 
do dnia 28 lutego 2020 r. godz. 12:00 w biurze PKS lub przesłać pocztą na adres podany 
powyżej.

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 01 marca  2020 r. o godz. 10:00 w 
Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Rykach Sp. z o.o., ul. Warszawska 7/9, 08-
500 Ryki.

mailto:sekretariat@gminalimanowa.pl


Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty złożone po tej dacie nie będą 
rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej najwyższej cenie, komisja 
przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy zaoferowali 
jednakowe ceny. Komisja zawiadomi oferentów o dodatkowym terminie i zasadach 
przetargu.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

b) Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna być złożona zgodnie z załączonym
wzorem i zawierać:
- imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta,
- oferowaną cenę i warunki zapłaty,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi 
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
- oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy kupna / sprzedaży,
- dowód wniesienia wadium.
- jeśli ofertę składa przedsiębiorca należy do oferty dołączyć odpis z właściwego rejestru 
wydany nie później niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert.

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu

6. Wybór oferty:

Wybrana zostanie oferta, w której zaproponowana cena będzie najwyższa.

7. Odrzucenie ofert następuje, jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
b) brak wniesienia wadium,
c) zawiera braki wymaganych dokumentów lub oświadczeń i mimo wezwania do 
uzupełnienia nie uzupełniła ich w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania.

O odrzuceniu oferty komisja informuje i zwraca zapłacone wadium.

8.Wadium 

Wadium  w kwocie 2000 zł wnoszone w formie pienięznej  należy wpłacic  przelewm na 
rachunek bankowy Sprzedającego Bank Spółdzielczy w Rykach Nr: 23 8724 0005 2001 
0005 8333 0001. Tytułem  wadium -  zakup Autobusu  marki Mercedes- Benz Sprinter 416 
CDI 4.6t .  Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania oferty tj  do dnia 
28 lutego 2020 r. godz. 15:00 

9. Termin zawarcia umowy:

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z oferentem, którego zaoferowana cena zostanie
przyjęta, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia jego wyboru.

10. Termin zapłaty:

Nabywca zobowiązany jest zapłacić zaoferowaną cenę nie później niż do dnia zawarcia 
umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokołu 
wydania, niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.

Informacji dotyczących składania ofert, stanu technicznego oraz możliwości oglądania 
autobusu, udziela Kierownik ds. Technicznych i Utrzymania Ruchu- Gnyszka Kazimierz tel. 
500-235-129.



OFERTA  CENOWA NA ZAKUP  AUTOBUSU MERCEDES- BENZ SPRINTER 416 CDI 

 

Strona Sprzedająca: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., ul. 
Warszawska 7/9, 08-500 Ryki

Dane Kupującego: oferta złożona przez: Imię i nazwisko ( nazwa firmy): 

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

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

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

Miejsce zamieszkania (siedziba): 

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

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

 

PESEL (dot. osoby fizycznej) …………………………………………………………... 

 

NIP ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………. 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania w sprawie 
zakupu autobusu Mercedes- Benz Sprinter 416 CDI  i akceptuję warunki udziału. 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu przetargu, nie 
wnoszę zastrzeżeń i ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z 
oględzin. 

Ja niżej podpisany oświadczam, że wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu 
przetargowym oświadczenia złożyłem/am ze świadomością odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń. 

Składam ofertę na zakup autobusu Mercedes- Benz Sprinter 416 CDI  i oferuję kwotę          
w wysokości …………………………...... zł. netto  (słownie: ……….................…………………... ) 

Sprzedaż autobusu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na 
podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 675). Zapłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego przed 
podpisaniem umowy.  

Termin związania ofertą 30 dni.  

 ………………………………………………                                         …........................................  
czytelny podpis oferenta                   (miejscowość, data)         



Załącznik Nr 3 

UMOWA SPRZEDAŻY  

zawarta w dniu ................................ 2019 roku w Rykach pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Rykach Sp. z o.o. ul. Warszawska 7/9, 08-
500 Ryki, NIP ……………………….,  

reprezentowanym przez: …………………………………………………………………..……, zwanym 
dalej Sprzedającym 

a 

.....................................................z siedzibą/zamieszkałym ...............................................  

NIP/nr dowodu ...............................................................zwanym dalej Kupującym 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż autobusu  marki Mercedes- Benz Sprinter 416 CDI : 

Rok produkcji: 2004 

Data pierwszej rejestracji: 30.01.2004 r. 

Nr rejestracyjny: LRY CK02 

Nr identyfikacyjny (VIN): WDB9046631R617121

Kolor nadwozia: srebrny

Pojemność/moc silnika: 2685 ccm/ 115kW (156KM) 

Stan licznika:  km 

Masa własna: 2800 kg 

Dopuszczalna masa całkowita: 4600 kg 

Kolor nadwozia: srebrny

Liczba miejsc: 24 miejsca siedzące

Badania techniczne ważne do: 09.04.2019 r. 

§ 2 

Sprzedający oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 
własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne 
postępowanie, którego przedmiotem jest ten samochód, nie stanowi on również 
przedmiotu zabezpieczenia. 

§ 3 

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę:........................................... netto 
(słownie: ………………………………………….……………………….).  

§ 4 

1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność samochodu określonego w § 1 za 
kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy.  

2. Strony zgodnie oświadczają, że kupujący dokonał w dniu ………………………….wpłaty 

kwoty, o której mowa w § 3 niniejszej umowy na rachunek bankowy nr ………………..........

3. Wydanie pojazdu nastąpi w dniu podpisania umowy na podstawie protokołu zdawczego. 



§ 5 

Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu i nie wnosi do niego 
zastrzeżeń. 

§ 6 

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń 
niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej i inne ponosi Kupujący. 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w 
tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 8 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. 
dla Sprzedającego i 1 egz. dla Kupującego. 

 

 

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

     SPRZEDAJĄCY                                                                                         KUPUJĄCY 

 



 Załącznik Nr 4 

 

,………………………..,................................. 

 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

Imię i nazwisko  miejsce zamieszkania

 składającego ofertę nazwa firmy i adres 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami 

postępowania przetargowego określonego w ogłoszeniu o sprzedaży samochodu marki 

Mercedes- Benz Sprinter 416 CDI  o Nr rej. LRY CK02 oraz z treścią wzoru umowy. 

Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym

pojazdu składam ofertę zakupu samochodu wg załącznika Nr 2.  

 

 

     .................................................... 

(podpis oferenta) 


