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O G Ł O S Z E N I E 

o II przetargu ofertowym na sprzedaż autobusu 
 

 

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. 

32-600 Oświęcim ul. St. Leszczyńskiej 7 

tel. 0048-33-8431740;   fax  0048-33-8431651;   

REGON:  1208226111 ;          NIP:  5492361248 

e-mail: zamowienia@mzk.oswiecim.pl      adres internetowy:   www.mzk.oswiecim.pl 
 

ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu: 

L.

p. 
Marka i typ Ilość Numer nadwozia 

Numer 

rejestracyjny 

Rok 

produkcji 

Cena 

ofertowa 

brutto /zł/ 

Wadium 

/zł/ 

1 Dab 12-1200B 1 UH9MV2EV1VBDA3106 KOS 07243 1997 8 000 400 

Autobus nie jest sprawny technicznie i nie nadaje się do samodzielnej jazdy. 

Wadium należy wpłacić: 

 w kasie Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu do dnia 08 stycznia 2020 r. 

 przelewem na konto w  Banku Pekao SA Nr konta 87 1240 4155 1111 0010 2019 8368.  

W przypadku przelewu pieniądze powinny być zaksięgowane na koncie organizatora przetargu do 

dnia 08 stycznia 2020 r. do godz.12.00. 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli 

się od zawarcia umowy.  

Oferty należy wysłać pocztą lub złożyć  w siedzibie organizatora przetargu, w sekretariacie w budynku D 

do dnia 08 stycznia 2020 r. do godz.12.00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie  

z napisem „II przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu”. Powinna zawierać dane dotyczące autobusu, 

cenę autobusu, dane zainteresowanego kupnem oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem 

technicznym autobusu. Cena zaproponowana przez oferenta nie może być niższa niż cena ofertowa. W 

przypadku, gdy co najmniej dwóch zainteresowanych poda taką samą najwyższą cenę to sprzedający 

wezwie zainteresowanych do złożenia dodatkowych ofert. 

Oferty zostaną otwarte w dniu 08 stycznia 2020 r. o godz.12.15
 
w siedzibie organizatora przetargu w sali 

narad w budynku D. 

Oferty są wiążące w ciągu 3 dni od daty otwarcia ofert. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę 

niezwłocznie po wygraniu przetargu, bądź w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, 

nie dłuższym niż 3 dni. Wydanie autobusu nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 

Autobus można oglądać do dnia przetargu na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacji  

sp. o.o. Oświęcim ul. St. Leszczyńskiej 7 w dni robocze od godz. 9.00 do 13.00. 

Osobami upoważnionymi do kontaktu są:  

Paweł Leszczyński   -  tel. +48-33-843-17-40 wew.117 

Andrzej Piwowarczyk  -  tel. +48-33-843-17-40 wew.119 

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek  

z ofert. 
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