Załącznik nr 1 do zarządzenia w sprawie sprzedaży
autobusu marki SETRA/S 312HD

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU
Wójt Gminy Świdnica informuje, iż posiada do sprzedaży autobusu marki SETRA/S
312HD.
1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Świdnica
ul. Długa 38
66-008 Świdnica
NIP 973-000-09-16
strona internetowa: https://bip.swidnica.zgora.pl/
2. Przedmiot sprzedaży:

a) marka i typ pojazdu: SETRA/S 313HD ,
b) nr rejestracyjny: FZI74762,
c) rok produkcji: 1995,
d) data pierwszej rejestracji: 02.01.1995r., w kraju: 15.05.2009r.
e) nr VIN WKK31200001030100 ,
f) stan licznika: 741 384 km ,
g) dopuszczalna masa całkowita: 18000 kg ,
h) liczba miejsc: 51,
i) nr silnika: 8V silnik Mercedesa,
j) pojemność silnika : 14.618 cm3
k) moc: 250,00 kW,
l) kolor: srebrny,
m) badanie techniczne ważne do: 14.09.2022,
n) ubezpieczenie ważne do: 22.05.2022.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące autobusu można uzyskać w dni robocze do dnia
31.05.2022 r. w godz. od 7:00 do 15:00. Osoba wyznaczona do kontaktów - Tadeusz
Dziaduszek tel. 504 561 881. Autobus można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym terminu z osobą wyznaczoną do kontaktów.
3. Cena wywoławcza:

Cenę wywoławcza ustalono na kwotę 12.000,00 zł.
Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
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4. Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia oferty:

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami można:


przesłać elektronicznie na adres m.dotka@swidnica.zgora.pl z dopiskiem „Oferta na
zakup autobusu marki SETRA/S 312HD.”

lub


złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008
Świdnica z dopiskiem „Oferta na zakup autobusu marki SETRA/S 312HD.”

lub


przesłać na adres Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica z dopiskiem
„Oferta na zakup autobusu marki SETRA/S 312HD.”

nie później jednak niż do dnia 01.06.2022 r. do godz. 12:00, przy czym decyduje data i
godzina dostarczenia przesyłki na wskazany w ust. 4 adres, a nie data stempla pocztowego
(nadania).
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję w dniu 01.06.2022 r. o godz. 12:15 w Gminie Świdnica.
Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.
Wybór kupującego nastąpi poprzez porównanie złożonych ofert i ich analizę.
W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej najwyższej cenie, komisja zorganizuje
dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy zaoferowali jednakowe ceny. Komisja
zawiadomi oferentów o dodatkowym terminie.
Wójt Gminy Świdnica zastrzega sobie prawo wyboru oferty nawet w sytuacji nieosiągnięcia
ceny wywoławczej.
Niniejsze postępowanie ws. sprzedaży może zostać unieważnione w każdym czasie, bez
wyboru którejkolwiek z ofert i bez podawania przyczyn. W razie unieważnienia oferentom nie
przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec sprzedającego z tego tytułu
5. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta. Oferent nie może przed wycofać
lub zmienić swojej oferty po jej złożeniu.
Oferta pisemna złożona powinna zawierać:

a) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedziba oferenta,
b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem ze stanem technicznym autobusu i nie
wnosi do niego zastrzeżeń lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z
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rezygnacji z oględzin autobusu,

d) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży.
Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu
6. Odrzucenie ofert, jeżeli:
a) Jest niezgodna z treścią ogłoszenia,
b) Nie została podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania,
c) Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
d) Oferent złożył więcej niż jedną ofertę.
7. Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania ws sprzedaży

bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn.
8. Inne informacje:

a) Komisja wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd,
b) zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję najkorzystniejszej oferty,
c) wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i wpłaceniu
przez kupującego ceny nabycia.
Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia postępowania.
9. Ochrona danych osobowych.

W związku z realizacją zadań przez Gminę Świdnica, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Świdnica, u1. Długa 38, 66-008
Świdnica, email: urzadsw@swidnica.zgora.pl
2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można
skontaktować się poprzez e-mail iod@swidnica.zgora.pl. w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postpowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - ogłoszenie o sprzedaży
autobusu marki SETRA/S 312HD prowadzonego w trybie składania ofert.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – oświadczenie

Izabela Mazurkiewicz

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Wójt Gminy Świdnica

Załącznik nr 3 – umowa
Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna.

Elektronicznie

przez Izabela
Izabela Alicja podpisany
Alicja Mazurkiewicz
Mazurkiewicz Data: 2022.05.18
13:51:36 +02'00'
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