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Izbica Kujawska, 28.08.2017 r. 
 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY  
SKŁADNIKÓW RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO CENTRUM 

USŁUG WSPÓLNYCH W IZBICY KUJAWSKIEJ 
W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO 

 
I. NAZWA I SIEDZIBA JEDNOSTKI  (ORGANIZATORA PRZETARGU): 

 
    CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W IZBICY KUJAWSKIEJ, 
    UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 32, 87-865 IZBICA KUJAWSKA. 
 

II. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI SPRZEDAJĄCEJ: 
 

1. Godziny pracy jednostki sprzedającej: 
- wszystkie dni robocze tygodnia od poniedziałku do piątku, w godzinach  

od 7.30 do 15.30, , 
- numer telefonu – 542865009 w. 44, numer faksu : 542865009. 

2. Strona internetowa organizatora przetargu: 
- www.bip.izbicakuj.pl zakładka przetargi. 

 
III. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU : 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2017 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Centrum 
Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 
Izbica Kujawska (pokój nr 38 – piwnica). Oferenci mogą brać udział w publicznej 
sesji otwarcia ofert. 

 
IV. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANY 

SKŁADNIK RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO: 
 

Wystawiony do sprzedaży autobus można oglądać w miejscu stacjonowania tj. teren 
oczyszczalni ścieków w Izbicy Kujawskiej, w dniach od 26.08.2017 do dnia 
06.09.2017 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu, w dniach od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00. Wymagany kontakt osobisty w siedzibie 
Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 32 
(pokój nr 39 – piwnica) lub telefoniczny  pod numerem: 693 409 347.  

 
V. RODZAJ I TYP SPRZEDAWANEGO SKŁADNIKA RZECZOWEGO 

MAJĄTKU RUCHOMEGO: 
 

Autobus marki Jelcz L090M, nr rej. CWL 7J07, rodzaj paliwa - diesel,  
ubezpieczenie OC – ważne do 13.10.2017 r., kolor karoserii pomarańczowy. 
Stan ogólny: dobry, gotowy do jazdy. 
Rodzaj pojazdu: autobus. 
Rok produkcji: 1999. 
Pojemność silnika: 4580,00 cm3. 
Liczba miejsc siedzących: 43. 
Wskazanie drogomierza: 424 016 km.  
Badań technicznych do: 09.11.2017 r. 
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VI. CENA WYWOŁAWCZA : 

 
1. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 20 000,00 zł brutto 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto). 
2. Sprzedaż majątku w niniejszym przetargu nie może nastąpić za cenę niższą od 

ceny wywoławczej. 
 
VII. WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA : 
 

1. Oferta powinna być złożona na piśmie, wyłącznie w języku polskim. 
2. Treść oferty powinna zawierać : 

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, e-mail, nr faksu, 
telefonu, NIP, REGON (dla przedsiębiorców), numer w Krajowym Rejestrze 
Sądowym (w przypadku firmy posiadającej osobowość prawną); 

b) ofertę cenową i warunki jej zapłaty (oświadczenie oferenta w sprawie 
terminu i formy zapłaty za nabyty przedmiot przetargu); 

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, 
że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin; 

d) oświadczenie oferenta, że akceptuje treść ogłoszenia oraz warunki umowy 
sprzedaży samochodu. 

3. W niniejszym postępowaniu każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Sprzedający dopuszcza możliwość dokonywania rozliczeń wyłącznie w walucie 

polskiej.  
5. Oferta musi być podpisana czytelnie lub z zastosowaniem pieczątki imiennej. 
6. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zaklejonej nieprzezroczystej 

kopercie lub opakowaniu, opatrzonej danymi oferenta oraz napisem: 
 

„Przetarg publiczny na zakup składnika majątku ruchomego autobusu, 
nie otwierać przed 07.09.2017 r., godziną 12.30” 

7. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany lub zostanie 
inaczej opisana, jednostka sprzedająca nie ponosi odpowiedzialności za 
nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie 
oferty. 

8. Ofertę należy przedłożyć na wzorze druku stanowiącym załącznik nr 1, do 
niniejszego ogłoszenia. 

 
VIII. TERMIN, MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ OKRES, 

W KTÓRYM OFERTA JEST WIĄŻĄCA: 
1. Oferty należy składać do dnia 07.09.2017 r. do godziny 12.30, w siedzibie 

jednostki sprzedającej. 
2. Nie dopuszcza się składania ofert pocztą elektroniczną lub faksem. 
3. W postępowaniu biorą udział wyłącznie oferty, które wpłynęły do siedziby 

jednostki sprzedającej, w terminie do dnia 07.09.2017 r. do godziny 12.30. 
4. Oferta jest wiążąca w terminie 30 dni, licząc od dnia upływu terminu 

przeznaczonego na składanie ofert. 
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IX. INNE INFORMACJE: 

 
1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez 

wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 
2. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli : 

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu; 
b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w  punkcie „VII. 

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta”, podpunktach 1-8, 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. 
 
X. TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY : 
 

1. Z oferentem, który zaoferuje najwyższą cenę zostanie podpisana umowa 
sprzedaży w terminie 14 dni od daty wyboru oferty. 

2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym 
przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy 
sprzedaży. 

3. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez 
nabywcę ceny nabycia. 

 
XI. DODATKOWE INFORMACJE : 
 

1. Dopuszcza się możliwość przekazywania informacji (za wyjątkiem ofert) drogą 
mailową lub faksem. 

2. Wzór umowy sprzedaży autobusu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
ogłoszenia, załączniki do ogłoszenia dostępne są w siedzibie Centrum Usług 
Wspólnych w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 
Izbica Kujawska, pokój nr 39 (piwnica). 

  
 

Kierownik 
Centrum Usług Wspólnych 

w Izbicy Kujawskiej 
 

Henryk Krzyżanowicz 


