
OGŁOSZENIE 
 

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna  
87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39 

ogłasza  
pierwszy (I) przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż pojazdów używanych  

 

I. 
Organizator przetargu 

Organizatorem I przetargu i właścicielem pojazdów, stanowiących przedmiot przetargu, jest: 
Nazwa:    Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna  
Adres:     ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek 
NIP: 888 311 58 16,  REGON: 341 266 700,  Telefon: 54 230 90 20, ,       
Adres e-mail: biurozarzadu@kpts.com.pl            Witryna WWW: www.bip.kpts.com.pl 
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00 w dni robocze 
 

II. 
Zasady i warunki przetargu 

Zasady i warunki przeprowadzenia pierwszego (I) przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż 
przez spółkę: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. używanych: autobusów, samochodu 
dostawczego i maszyny budowlanej określa Regulamin pierwszego (I) przetargu pisemnego 
nieograniczonego na sprzedaż pojazdów używanych. 
 

III. 
Przedmiot przetargu, ceny wywoławcze 

1. Przedmiot I przetargu stanowią pojazdy używane w liczbie 16 szt - pogrupowane w 4 pakietach 
sprzedażowych. 

2.  Zestawienie pakietów, miejsca garażowania pojazdów i ceny wywoławcze zawiera poniższa tabela 
 

Nr 
pa-

kietu 

Miejsce 
garażowania 

pojazdu 

Rodzaj 
pojazdu 

Marka i typ Rok 
prod
u-kcji 

Nr  
rejestra-

cyjny 

Nr  
VIN / nadwozia 

Cena 
wywoła-

wcza 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Inowrocław, 
Pl. Kasprowicza 5 

Autobus MAN UL292 1993 CLI 24YP WMA8930339C001418   8 700,00 

Żnin,  
ul. Spokojna 7 

Autobus Autosan H9-21 1992 CLI 01YV 800002   5 400,00 
Autobus MAN A01 1996 CLI 73YM WMAA010025B015495   9 500,00 

Mogilno,  
ul. Kościuszki 17 

Autobus Autosan H10-10 1995 CMG 4E41 300037   2 214,00 

                                                                        Cena wywoławcza dla pakietu nr 1 25 814,00 

2 
Włocławek, 

ul. Wieniecka 39 

Autobus Jelcz T120 1995 CLI 08YM SUJT120ARS0000010   8 700,00 
Autobus Autosan H10-10 1996 CLI 52LH SUADW3ACPTS160478   6 100,00 
Autobus MAN UL292 1993 CLI 61KT WMA8930760C001548   8 700,00 
Autobus Mercedes 0303 1990 CLI 22GH WDB60035513061541   8 300,00 
Autobus Mercedes 0303 1983 CLI 20LF WDB30012113037485   7 000,00 
Autobus Mercedes 0303 1985 CLI 57GE WDB30012113045919   7 000,00 
Autobus Mercedes 0303 1984 CLI 54HV WDB30012113041512   7 000,00 
Autobus Setra S215 1994 CLI 42MF WKK17900001041769   9 300,00 

Sam. dost. Citroen C15 2001 CW 24662 VF7VDVV0001VV1346      400,00 
                                                                        Cena wywoławcza dla pakietu nr 2 62 500,00 

3 
Dylewo 50B 

k/Rypina 
Autobus MAN UL272 1993 CMG 4E20 WMA8930748C001751   6 765,00 

Spychacz DT 75 1989 b/n b/n   9 225,00 
                                                                        Cena wywoławcza dla pakietu nr 3 15 990,00 

4 
Włocławek,  

ul. Wieniecka 39 
Autobus Ikarus 256 1988 CLI 26KA 2565419880851   8 500,00 

                                                                        Cena wywoławcza dla pakietu nr 4   8 500,00 
 
3. Ceny wywoławcze, dla każdego pojazdu i pakietu wymienionego w pkt 2, zawierają podatek VAT w 

stawce 23%. 
IV. 

Miejsce i termin oględzin pojazdów 
1. Pojazdy, będące przedmiotem przetargu, można oglądać tylko w dni robocze, w miejscu ich garażowania 

w terminie od dnia 14.02.2017r. do 02.03.2017r. w godz. od 9.00 do 14.00.  
2. Miejsce garażowania pojazdów, dla każdego pakietu, zostało określone w rozdziale III. 
 
 

V. 
Wadium 

1. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.  
2. Wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej, każdego wybranego pakietu, należy wpłacić przelewem na 

konto: 71 1090 1069 0000 0000 0701 3971, w terminie do dnia 02.03.2017r.   



Za skuteczny termin wniesienia wadium wpłacanego na konto uznaje się termin zaksięgowania środków 
pieniężnych na rachunku bankowym organizatora przetargu.  

3. W dokumencie potwierdzającym wpłatę wadium musi być podana informacja, że wadium dotyczy zakupu 
pojazdów oraz numer pakietu lub pakietów, których wadium dotyczy. 

4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w 
terminie 5 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. 

5.  Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia. 
6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy: 
    1/ oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zapłaty ceny nabycia, 
    2/ oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od podpisania umowy. 
7. W przypadku unieważnienia przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie wszystkim uczestnikom 

przetargu. 
VI. 

Oferta 
1.  Oferta zakupu złożona w przetargu powinna zawierać w szczególności: 

1/ imię, nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa oraz dane teleadresowe, a w przypadku osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą – również adres zamieszkania, 

2/ oferowaną cenę dla wybranego pakietu oraz oddzielnie dla każdego pojazdu w pakiecie, 
3/ oświadczenie oferenta, że: 
     a/ zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu lub, że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 
     b/  zapoznał się z treścią Regulaminu I przetargu, wzorem umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń, 
     c/   dokona zapłaty ceny nabycia w wyznaczonym terminie i na wskazane konto, 
4/ informację o terminie związania ofertą, 
5/ podpis pod treścią oferty. 

2.  Każdy oferent może składać oferty na dowolną ilość pakietów, z tym że na jeden pakiet może złożyć tylko 
jedną ofertę. Ofertę składa się w formie pisemnej.   

3. Składając ofertę na wybrany pakiet (pakiety) oferent wypełnia wzór formularza oferty – odpowiedni dla 
każdego wybranego pakietu. Wzory formularzy dla poszczególnych pakietów stanowią załączniki o 
numerach, 1, 2, 3 i 4.  

4.  Oferta złożona na wybrany pakiet jest ofertą na wszystkie pojazdy wchodzące w skład tego pakietu. 
5. Wraz z ofertą oferent składa: 
     1/ w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – dokument w postaci aktualnego 

odpisu z właściwego rejestru lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru 
przedsiębiorców pobraną zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym 
Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 687 ze zm.) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
wystawionego lub pobranego nie wcześniej niż 2 miesiące przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem 
składania ofert.  
Osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej do oferty dołączają dokument w postaci 
aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. 

2/ dokument potwierdzający wpłacenie wadium w wymaganej wysokości lub potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem kopię tego dokumentu. 

6. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki i inne dokumenty muszą być sporządzone pisemnie w języku 
polskim pismem czytelnym. Oferta oraz wszystkie załączniki, które sporządza Oferent muszą być 
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem 
rejestrowym i wymogami ustawowymi lub osoby upoważnione. Ofertę należy opatrzyć napisem: „Oferta 
na zakup pojazdów używanych – pakiet nr …. *” (oferent wpisuje numer pakietu lub pakietów, na które składa 
ofertę/oferty). 

VII. 
Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 02.03.2017r. do godz. 15.00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Transportu 
Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, lokal-sekretariat (I piętro, pokój 
nr 27). 

2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin (datę i godzinę) otrzymania oferty przez organizatora 
przetargu. 

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni a jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
 

VIII. 
Termin i miejsce otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Transportu 
Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku (87-800) przy ul. Wienieckiej 39, lokal – sala 
konferencyjna (parter). 

2. Otwarcia ofert dokonuje komisja przetargowa. 
3. W sesji otwarcia ofert mogą brać udział tylko uczestnicy przetargu. 
4. Podczas otwarcia ofert, prowadzący przetarg poda nazwy (firmy) oraz adresy oferentów oraz wysokość 

oferowanej ceny. 



IX. 
Informacje o odrzuceniu oferty 

1. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli oferta: 
1/ została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu, 
2/ nie zostało wniesione wadium w wymaganej wysokości, formie i wymaganym terminie, 
3/ nie odpowiada warunkom przetargu, 
4/ oferowana cena za wybrany pakiet jest niższa od ceny wywoławczej, 
5/ oferowana  cena  za  poszczególny  pojazd w pakiecie (wystarczy  jeden)  jest niższa od ceny 

wywoławczej, 
6/ nie zawiera danych i dokumentów wymaganych regulaminem i ogłoszeniem lub są one niekompletne 

czy nieczytelne - z zastrzeżeniem postanowień wynikających z pkt 2, 
7/ została złożona, jako oferta wariantowa, 
8/ została złożona przez osoby wyłączone z udziału w przetargu. 

2. Jeżeli oferta jest nieczytelna, budzi wątpliwości, nie zawiera wymaganych dokumentów, a Oferent w 
wymaganym terminie właściwie dokonał wpłaty wadium – komisja może wezwać go do złożenia 
wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów. 

3. O odrzuceniu oferty komisja powiadamia oferenta, którego oferta została odrzucona, podając 
uzasadnienie. Dopuszczalna jest droga elektroniczna. 

 

X. 
Postanowienia końcowe 

1. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia I przetargu. 
2. Komisja przetargowa wybiera ofertę z najwyższą ceną.  
3. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tą samą najwyższą cenę, komisja postanawia o 

kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi oferentami.  
4. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu, jego 

unieważnienia lub zamknięcia bez wybrania jakiejkolwiek z ofert - bez podania przyczyn na każdym 
etapie postępowania. Z tego tytułu oferentom/licytantom nie przysługują żadne roszczenia 
odszkodowawcze. 

XI. 
Załączniki 

1. Załączniki w postaci formularzy ofertowych od nr 1 do nr 4 /do pobrania/ zostały opublikowane w pliku, 
który znajduje się pod niniejszym ogłoszeniem i regulaminem przetargu. 

2. Wzór umowy jest załącznikiem nr 5 do Regulaminu pierwszego (I) przetargu pisemnego nieograniczonego 
na sprzedaż pojazdów używanych 

 
 
 
Włocławek, dnia 14.02.2017r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


