
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU  
 
 
1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 
 
Miejski Zakład Komunikacji 
ul. Leśna 4 
64-100 Leszno 
tel.  65 529 72 29 
strona internetowa: www.mzk.leszno.pl 
 
2.Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 
 
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu  04 listopada 2016 roku  o godz. 10:15 
w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Lesznie, ul. Leśna 4  
 
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd: 
 
Pojazd Volkswagen-Transporter T4 Diesel 2.6t   będący  przedmiotem  przetargu można obejrzeć w 
siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie, ul. Leśna 4  w  obecności pracownika  
Sprzedającego,  od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:00 do 15:00  w terminie do dnia  
03 listopada 2016 roku po wcześniejszym  telefonicznym umówieniu się-  telefon 65 529 72 29. 
 
4. Rodzaj i typ pojazdu: (załącznik nr 1 do Regulaminu) 
 

1) marka i typ pojazdu:      Volkswagen-Transporter T4 Diesel 2.6t   
2) nr rejestracyjny:                   PL 58051 
3) rok produkcji:                           1993 
4) data pierwszej rejestracji:             27.04.1994 r. 
5) nr identyfikacyjny pojazdu:              WUZ ZZZ 70 ZRH047473 
6) przebieg rzeczywisty:                 377038 
7) dopuszczalna masa całkowita:                   2565 kg 
8) rodzaj silnika/paliwa: wysokoprężny/ olej napędowy,  
9) pojemność/ moc silnika:        1895/44kw (60KM) 
10) rodzaj skrzyni biegów:          manualna 
11) barwa nadwozia:                   biała 
12) data ważności badania technicznego:   03.07.2017 r. 

 
5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia: 
 
1. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium.  
2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.  
3. Sprzedający ustala wadium w wysokości   400,00 złotych  
4. Wadium należy wnieść przelewem na rachunek Sprzedającego 
     PKP BP S.A I/O Leszno      Nr 88 1020 3088 0000  8602 0005 7026 
5. Prawidłowo wpłacone wadium, to wadium, które zostanie zaksięgowane na koncie Sprzedającego do   
    dnia 04 listopada 2016 roku.  
6. Nie ma możliwości dokonania wpłaty w kasie Sprzedającego.  
7. Potwierdzeniem wpłaty wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. 
 
6.  Cena wywoławcza :          3 600,00   zł  + 23% VAT 
 
      (słownie złotych: trzy tysiące sześćset złotych 00/100) + VAT 
 
6. Wymagania jakie powinna odpowiadać oferta: 
 
 pisemna oferta (załącznik nr 2 do regulaminu) 
 wzór umowy kupna sprzedaży (załącznik nr 3 do regulaminu) 



 oświadczenie o zapoznaniu się ze  wzorem umowy kupna sprzedaży (załącznik nr 4 do regulaminu) 
 
Regulamin przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu osobowego wraz z 
załącznikami znajduje się na: 
- stronie internetowej:  www.mzk.leszno.pl 
- tablicy ogłoszeń : w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Lesznie ul. Leśna 4  
 
7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca : 
 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
   „Oferta przetargowa  na  zakup samochodu marki  Volkswagen-Transporter T4 Diesel 2.6t”   
 
    Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 8ºº–15ºº nie później jednak niż do dnia  
     04 listopada 2016 roku  do godz. 10:00 w sekretariacie  Miejskiego Zakładu Komunikacji w       
     Lesznie. 
 
2. Termin związania ofertą  wynosi 30 dni,  
 
8. Termin zawarcia umowy sprzedaży: 
 
Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nastąpi w ciągu 7 dni od dnia wyboru  najkorzystniejszej oferty.  
 
9. Odrzucenie oferty: 
 
Oferta złożona w przetargu zostaje odrzucona jeżeli:  
   a) jest niezgodna z treścią ogłoszenia o przetargu i/lub treścią niniejszego regulaminu,   
   b) nie zawiera żądanych dokumentów  lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość,   
       zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,  
   c) Oferent nie wpłacił wadium, 
   d) nie została podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania, 
   e) została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu. 
 
10. Organizatorowi  przetargu  przysługuje  prawo  zamknięcia  przetargu  bez wybrania   
     którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. 
 
 
 
 
 
Leszno, dnia 17.10.2016 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


