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Miejski Zakład Komunikacji 

ul. Leśna 4, 64-100 Leszno 
 
 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny) : DZ-06/2/2018 
 

 

 

 
WARUNKI PRZETARGU 

( Drugi przetarg ) 
 

 
 

na sprzedaż samochodów ciężarowych 

będących na wyposażeniu 

Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leszno, dnia 11 grudnia 2018 roku 
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INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 
1. Dane organizatora przetargu zwanego dalej Organizatorem: 

       Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, NIP 697-22-59-898 
              reprezentowane przez: Miejski Zakład Komunikacji, 64 – 100 Leszno, ul. Leśna 4 
      Telefon: 65 529 72 29 
       Strona internetowa zakładu: www.mzk.leszno.pl 

Adres e-mail do kontaktu: bystrzycki@mzk.leszno.pl  
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami niniejszych Warunków przetargu zwanych dalej   

      Warunkami przetargu. 
 

OPIS OFEROWANYCH POJAZDÓW 
1. Samochód dostawczy – KIA PREGIO – cena wywoławcza: 4000,00 zł brutto 

     a) marka i typ pojazdu: KIA TB-3VAN PREGIO, samochód ciężarowy, 
     b) silnik (rodzaj, paliwo, pojemność): silnik wysokoprężny, olej napędowy, 2476,00 cm3, 
              c) przebieg: 327 387 km, 
    d) rok produkcji: 2005, 
 e) ładowność: 1294 kg, 

f) numer rejestracyjny: PL 27907 
 

2. Samochód dostawczy – KIA/ROMCAR K2500 – cena wywoławcza: 6000,00 zł brutto 
     a) marka i typ pojazdu: KIA SE K2500, samochód ciężarowy, 
     b) silnik (rodzaj, paliwo, pojemność): silnik wysokoprężny, olej napędowy, 2476,00 cm3, 
              c) przebieg: 380 347 km, 
    d) rok produkcji: 2005, 
 e) ładowność: 1600 kg, 
     f) numer rejestracyjny: PL 26543 
 

3. Pojazdy będące przedmiotem przetargu można oglądać w siedzibie Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Lesznie ul. Leśna 4 w obecności pracownika Organizatora, codziennie, w dni 
robocze od godziny 700  do godziny 1500. 

 

WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU 
W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby lub podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych 
pod warunkiem wpłacenia wadium. 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł. 
2. Wadium należy wnieść w pieniądzu, w złotych polskich i wpłacić w kasie Organizatora w Lesznie             

      ul. Leśna 4 nie później niż 30 minut przed upływem terminu złożenia oferty. 
3. Wadium Oferenta, którego oferta zostanie wybrana będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, 

natomiast pozostałym Oferentom zostanie zwrócone w dniu otwarcia ofert, po rozstrzygnięciu 
przetargu.  

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Oferty składa się osobno na każdy oferowany w przetargu pojazd. 
2. Oferta powinna być złożona w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zabezpieczonym przed 

otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności do czasu jej 
otwarcia. Na kopercie (opakowaniu) należy umieścić adres Organizatora, nazwisko/nazwę i adres 
Oferenta oraz napis: 
                                                           O F E R T A 
                         w przetargu DZ-06/2018 na zakup samochodu ciężarowego marki KIA 
                                       nr rej: ………….…………. 
                   „Nie otwierać przed dniem: 27 grudnia 2018 roku., godz.: 1015” 

3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką na formularzu ofertowym 
wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Warunków przetargu. 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU 
1. Ofertę należy złożyć na piśmie w terminie do dnia 27 grudnia 2018 roku do godziny 1000 w 

siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji, ul. Leśna 4, 64 – 100 Leszno, /sekretariat/. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zakładu /stołówka/ w dniu 27 grudnia 2018 roku o godz. 1015. 
3. Organizator za najkorzystniejszą uznana ofertę, która będzie zawierała najwyższą cenę zakupu 

brutto. 
4. Organizator odrzuci ofertę, jeżeli:  

      a) zawierać będzie cenę niższą od ceny wywoławczej, 
 b) Oferent nie wpłacił wadium, 
 c) została złożona po wyznaczonym terminie . 

5. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa o treści jak w Załączniku nr 2 do Warunków   
Przetargu. 
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6. Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym 
etapie bez podania przyczyn. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO WARUNKÓW PRZETARGU 
Następujące załączniki do pobrania ze strony www.mzk.leszno.pl stanowią integralną część 
Warunków przetargu: 

 

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy, 
Załącznik nr 2: Wzór umowy. 

 
 
Opracował: Henryk Bystrzycki 
 
 
  
 
                                                                                                            ZATWIERDZAM 
          Dyrektor 
   Jacek Domagała 
 pieczątka na oryginale 
        
    
  
 
 
 

               

 
 
 

  


