Powiat Wieluński
Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń
tel. +48 43 843 42 80, fax. +48 43 843 42 63
e-mail: starostwo@powiat.wielun.pl, www. bip.powiat.wielun.pl

Wieluń, 16.04.2021r.
ON.2512.1.2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU
BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ DOMU DZIECKA W KOMORNIKACH
1.

Działając na podstawie Uchwały nr 200/06 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 7 czerwca
2006r. w sprawie wprowadzenia w życie „Instrukcji w sprawie sposobu i trybu
gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym
powiatu” zmienionej Uchwałą nr 71/11 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 6 kwietnia 2011r.
Organizator – Powiat Wieluński, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż
autobusu RENAULT MASTER MR`06 3.9t będącego własnością Domu Dziecka
w Komornikach.

2.

Przedmiot przetargu
Dane identyfikacyjne pojazdu:
−
rodzaj pojazdu: autobus
−
marka: RENAULT
−
model: MASTER MR`06 3.9t
−
wersja: 2.5dCi 120
−
nr rejestracyjny: EWI 1C21
−
rok produkcji: 2010
−
nr identyfikacyjny VIN: VF1NDD1L642663836
−
data pierwszej rejestracji: 03.03.2010r.
−
data ważności badania technicznego: 18.03.2021r.
−
wskazanie drogomierza: 106675 km
−
okres eksploatacji pojazdu: 03.03.2010r. – 17.03.2021r.
−
kolor powłoki lakierowej (rodzaj lakieru): granatowy 2-warstwowy typu uni
−
dop. masa całk.: 3900 kg
−
rodzaj autobusu: 4 drzwiowy 16 osobowy
−
liczba miejsc siedzących: 16
−
liczba osi / rodzaj napędu / skrzynia biegów: 2 / przedni (4x2) / manualna
−
zawieszenie osi / rozstaw osi: sprężyny / 4078 mm
−
oznaczenie silnika: G9U
−
jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
−
pojemność / moc silnika: 2464 ccm / 88 kW (120 KM)
−
doładowanie: turbosp. z chłodn. powietrza
−
liczba cylindrów / układ cylindrów: 4 / rzędowy
−
długość / szerokość / wysokość: 5899 mm / 1990 mm / 2456 mm
Wyposażenie standardowe:
−
ABS – system zapobiegający blokowaniu kół
−
drzwi boczne prawe przesuwane przeszklone
−
drzwi tylne przeszklone otwierane 180 stopni
−
fotel kierowcy z regulacją wysokości + podłokietnik
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−
fotel pasażera podwójny
−
immobilizer
−
kolumna kierowcy pochłaniająca energię uderzenia
−
komputer pokładowy
−
lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
−
obrotomierz elektroniczny
−
ogranicznik prędkości do 100 km/h
−
okno w przestrzeni ładunkowej przednie lewe
−
poduszka powietrzna kierowcy
−
przygotowanie do montażu radia
−
szyba tylna ogrzewana
−
szyby przednie regulowane elektrycznie
−
szyby przyciemniane
−
tachograf elektroniczny
−
tapicerka materiałowa „Swing noir”
−
tapicerka ścian bocznych przedziału pasażerskiego
−
wspomaganie układu kierowniczego
−
wykładzina podłogi w kabinie kauczukowa
−
zamek centralny zdalnie sterowany
−
zawór automatycznego odcięcia paliwa w przypadku kolizji
−
zbiornik paliwa 100l
Wyposażenie dodatkowe:
−
klimatyzacja
−
ogrzewanie dodatkowe
−
radioodtwarzacz
Ogumienie
−
koło przednie lewe: SAVA 205/75 R16C 110/108Q M&S TL, bieżnik 5,0 mm, zużycie
70%
−
koło przednie prawe: SAVA 205/75 R16C 110/108Q M&S TL, bieżnik 5,0 mm, zużycie
70%
−
koło tylne lewe: SAVA 205/75 R16C 110/108Q M&S TL, bieżnik 4,5 mm, zużycie 78%
−
koło tylne prawe: SAVA 205/75 R16C 110/108Q M&S TL, bieżnik 4,5 mm, zużycie
78%
−
koło zapasowe: MICHELIN 225/65 R16C 112R AGILIS+TL, bieżnik 9,0 mm, zużycie
10%
Pojazd jest zadbany, w dobrym stanie wizualnym, zakupiony jako fabrycznie nowy w kraju,
użytkowany od początku przez Dom Dziecka w Komornikach. Pojazd z wpisem do dowodu
rejestracyjnego: Przewóz osób niepełnosprawnych.
3.

Cena wywoławcza: 39 600 PLN brutto.
Cena jest jedynym kryterium wyboru. Organizator przetargu wybierze ofertę z najwyższą ceną.
W przypadku, gdy kilku Uczestników zaoferowało tę samą cenę, Organizator przetargu
przeprowadzi aukcję z ich udziałem. Termin i miejsce aukcji zostanie podany po ogłoszeniu
wyników.

4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości
ceny wywoławczej w terminie do 30.04.2021r. Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem
na następujący rachunek:
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieluniu
nr 75 9256 0004 0070 2340 2000 0460
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z dopiskiem „Wadium – przetarg – Sprzedaż autobusu”
Wadium wniesione przez Uczestników, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie zwrócone
bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium wniesione przez Uczestnika, którego
oferta została przyjęta, będzie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi
w przypadku, gdy Uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej oraz gdy
Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy lub w wyznaczonym
przez Organizatora przetargu terminie nie uiści ceny sprzedaży.
5.

Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:
Oferta powinna zawierać:
−
imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Uczestnika;
−
wskazanie przedmiotu sprzedaży,
−
oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
−
oświadczenie Uczestnika, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je warunki
bez zastrzeżeń;
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.
Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

6.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć w:
Starostwo Powiatowe w Wieluniu
Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, pokój nr 126 (I piętro)
do dnia 30.04.2021r., do godz. 10:00
Otwarcie złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu 30.04.2021r. o godz. 10:30 w:
Starostwo Powiatowe w Wieluniu,
Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, pokój nr 126 (I piętro)
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie. Oznaczenie
koperty:
Oferta na sprzedaż autobusu. Nie otwierać przed 30.04.2021r. godz. 10:30

7.

Organizator przetargu odrzuci ofertę, jeżeli:
−
została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
−
została złożona przez Uczestnika, który nie wniósł wadium,
−
nie zawiera danych, o których mowa w pkt 5, lub dane są niekompletne, nieczytelne lub
budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za
nową ofertę,
−
uczestnik przetargu nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej.
O odrzuceniu oferty organizator przetargu zawiadomi niezwłocznie uczestnika.

8.

Organizator przetargu, bez podania przyczyny, zastrzega sobie prawo zmiany warunków
przetargu albo jego odwołania.

9.

O wyniku przetargu organizator niezwłocznie zawiadomi na piśmie uczestników przetargu.

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
11. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży przez Uczestnika, którego oferta
została uznana za najkorzystniejszą, Organizator przetargu unieważnia przetarg lub może
zawrzeć umowę z następnym w kolejności Uczestnikiem (tj. z tym, którego oferta jest druga
pod względem wysokości oferowanej ceny).
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