BURMISTRZ TOSZKA
ogłasza
pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego
1. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO:
Gmina Toszek, w imieniu której działa Burmistrz Toszka
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44 – 180 Toszek
tel. 32 237 80 18
email: umtoszek@toszek.pl
www.toszek.pl
2. PRZEDMIOT PRZETARGU:
Rodzaj pojazdu:

autobus szkolny 2-drzwiowy

Marka:

AUTOSAN, model A0909L.05 wersja SMYK

Rok produkcji:

2008

Data pierwszej rejestracji pojazdu:

22.08.2008r.

Data ważności badania technicznego:

brak aktualnych badań (od 2017r.)

Liczba miejsc siedzących/ stojących:

42/13

Dodatkowe informacje:

1 miejsce na wózek inwalidzki

Numer rejestracyjny:

SGL 4K73

Kolor:

żółty

Numer identyfikacyjny VIN:

SUADW3CFT8S680756

Dopuszczalna masa całkowita: 13000 kg
Rodzaj paliwa:

olej napędowy

Pojemność skokowa silnika:

4461 cm3

Moc silnika

130kW (177KM)

Skrzynia biegów:

manualna

Przebieg:

181655 km

Okres eksploatacji:

08/2008 – 12/2015

Pojazd przeznaczony do sprzedaży nie jest garażowany, nie był uruchamiany od 2013r., brak
możliwości uruchomienia silnika (niesprawny układ zasilania).

Uszczelnienia drzwi oraz okien i łączeń elementów nadwozia ze znacznym posuniętym
procesem korozji biologicznej. Podstawy foteli skorodowane powierzchniowo.
Wgnieciona tylna klapa, zarysowania tylnej części karoserii, luk bagażowy lewej strony
malowany, na przedniej szybie odprysk, brak możliwości otwarcia tylnej klapy.
Wymaga odnowy lakierniczej, naprawy podłogi w części tylnej oraz wymiany akumulatora.
3. Tryb przetargu:
przetarg pisemny nieograniczony
4. Cena wywoławcza: 14.637,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy sześćset trzydzieści
siedem złotych 00/100) .
5. Uczestnictwo w przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) złożenie jednej pisemnej oferty z jedną ceną, w zamkniętej kopercie, w terminie
do dnia 27.12.2021r. do godziny 13:00, zgodnie z treścią określoną w załączniku
nr 3 (do pobrania ze strony internetowej Urzędu lub w biurze podawczym Urzędu).
Koperta
winna
być
zaadresowana:
Gmina
Toszek,
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44 – 180 Toszek i opatrzona adresem zwrotnym oraz
napisem „Przetarg – autobus szkolny”.
2) dokonanie wpłaty wadium w kwocie 1.463,70 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta
sześćdziesiąt trzy złote 70/100)
Wpłaty wadium w kwocie 1.463,70 zł należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Gminy
Toszek:
ING Bank Śląski S.A. 87 1050 1298 1000 0023 5623 8861
z dopiskiem „Wadium – autobus szkolny”, najpóźniej do dnia 23.12.2021r.
Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie im zwrócone
w ciągu 4 dni roboczych od daty wyboru oferty, tj. od dnia 27.12.2021r. Oferentowi, który
przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży
i zapłacenia ceny nabycia, wadium przepada na rzecz sprzedającego (Gminy Toszek)
a przetarg zostanie unieważniony.
6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym na terenie placu postojowego
w Paczynie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem: 663 705 253.
Osoba do kontaktu: Dariusz Pieszek.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na sprzedaż autobusu bez
podania przyczyny.
8. Informacje dodatkowe
1) otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2021r. o godzinie 13:15 w Urzędzie Miejskim w
Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, Toszek, sala sesyjna (II piętro),
2) autobus zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę,
3) data podpisania umowy sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie
po rozstrzygnięciu przetargu,

4) nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przed podpisaniem umowy
sprzedaży na podstawie wystawionej faktury VAT,
5) w przypadku braku płatności w terminie określonym w pkt. 4 sprzedający jest
zwolniony z oferty sprzedaży i ma prawo do zatrzymania wadium,
6) wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy,
7) wszelkie informacje dot. sprzedaży autobusu można uzyskać w Referacie Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pod numerem telefonu: 32 237
80 18, w czasie godzin pracy Urzędu Miejskiego w Toszku,
8) ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone na stronie głównej Urzędu
Miejskiego w Toszku www.toszek.pl w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.toszek.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Toszku.

