
 

SOO.VII.2615.1.2020 

Solec-Zdrój, 8 październik 2020 r. 

 

 

Wójt Gminy Solec-Zdrój 

ogłasza 

 

pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu marki JELCZ L090M stanowiącego 

własność Urzędu Gminy Solec-Zdrój 

 

1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:   

Dane identyfikacyjne autobusu marki JELCZ L090M 

Marka: JELCZ 

Model: L090M, autobus  

Nr rejestracyjny: TBU A196 

Rok produkcji: 2000  

Data pierwszej rejestracji: 21.06.2000 

Nr VIN: SUSL1422VY0000586 

Całkowity przebieg: 538 tyś km 

Dopuszczalna masa całkowita: 12 000 kg 

Pojemność skokowa silnika: 4580,00 cm3 

Autobus szkolny dwudrzwiowy, 45 osobowy 

Stan techniczny: 

Sprawny technicznie. 

− nadwozie posiada zmatowiałą powłokę lakierową 

− wykwity korozji 

− zarysowania powłoki lakierowej 

− poszycie tapicerowane foteli wytarte 

  Autobus w eksploatacji do marca 2020 r. 

 

Dodatkowe informacje na ww. temat można uzyskać w pokoju nr 27 Urzędu Gminy Solec-

Zdrój lub telefonicznie 41 3776039 w. 34 lub 509597802. 

Autobus można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu oględzin, tel. 

509597802 w godzinach 8:00 -15:00. 

 

2. CENA WYWOŁAWCZA: 8.000,00 zł (brutto). 

 

3. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

3.1 Ofertę wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium należy złożyć w formie pisemnej lub 

elektronicznej, w języku polskim. Każdy kupujący może złożyć tylko jedną ofertę. 

3.2 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania kupującego. 

W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji kupującego na 

podstawie załączonych dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

3.3 Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

3.4 Ofertę należy: 

a) złożyć w siedzibie zamawiającego w punkcie obsługi interesanta (parter urzędu) lub 

b) przesłać na adres Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10,  

28-131 Solec-Zdrój lub 

c) przesłać pocztą elektroniczną na adres edyta.patrzalek@solec-zdroj.pl  (skan formularza 

ofertowego)  

w terminie do dnia 15 października 2020 r. do godz. 9.00. 

mailto:edyta.patrzalek@solec-zdroj.pl


3.5 Za termin złożenia oferty uważa się termin jej złożenia w siedzibie zamawiającego lub data 

wpływu na serwer zamawiającego w przypadku poczty elektronicznej. 

3.6 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Oferta – 

sprzedaż autobusu” oraz napisem „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”. 

3.7 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny 

wywoławczej pojazdu, co stanowi 800,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 15 

października 2020 roku do godz. 8.00 na konto Urzędu Gminy Solec-Zdrój w NBS                              

Nr 66 8517 0007 0000 0000 0390 0013.  

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny 

nabycia pojazdu. 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, 

zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, 

uchyla się od zawarcia umowy.  

3.8 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, w dniu                  

15 października 2020 r. o godz. 09.15.   

3.9 Do odbycia przetargu wystarcza złożenie jednej ważnej oferty. 

3.10 Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

4. BADANIE I WYBÓR OFERTY, PODPISANIE UMOWY, UNIEWAŻNIENIE 

POSTĘPOWANIA 

4.1 Kupujący składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert. 

4.2 Sprzedający odrzuca ofertę jeżeli  

a) zawiera cenę niższą bądź równą cenie wywoławczej, 

b) została złożona po terminie. 

c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

4.3 Sprzedający sprzeda autobus kupującemu, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ogłoszeniu oraz zawiera najwyższą cenę zakupu autobusu. 

4.4 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający zawiadomi oferentów, którzy 

złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, a także informacje o ofertach, które zostały 

odrzucone wraz z uzasadnieniem. 

4.5 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający zamieści informacje, o których 

mowa powyżej, na stronie internetowej www.bip.solec-zdroj.pl. 

4.6 Sprzedający niezwłocznie zawiadomi wybranego oferenta/kupującego o miejscu i terminie 

zawarcia umowy.  

4.7 W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy  

sprzedający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych.  

4.8 Autobus zostanie wydany po uprzednim dokonaniu zapłaty.  

4.9 Zapłatę należy uiścić w ciągu 3 dni od daty wystawienia faktury na konto wskazane na fakturze.  

4.10 Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i 

podania przyczyny. 

 

Załaczniki: 

1. Formularz oferty. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.solec-zdroj.pl/


Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 

                                        
Sprzedający:     Urząd Gminy Solec-Zdrój 

      ul. 1 Maja 10 

28-131 Solec-Zdrój 
 
Nazwa i adres 

oferenta/kupującego  

 

Nr telefonu   

E - mail  

 
Niniejszym składam ofertę kupna autobusu  marki JELCZ L090M za cenę 

w wysokości: 

CENA BRUTTO 

 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami przystąpienia do przetargu, nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje potrzebne do 

przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się ze stanem technicznym samochodu będącego 

przedmiotem sprzedaży i nie wnoszę z tego tytułu żadnych uwag i zastrzeżeń (dotyczy tych 

oferentów, którzy zapoznali się ze stanem samochodu będącego przedmiotem przetargu); 

3. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin 

samochodu (dotyczy wykonawców, którzy nie dokonali oględzin); 

4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty otwarcia 

ofert.  

5. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez sprzedającego. 

6. Zobowiązuję się do wpłaty oferowanej kwoty na rachunek bankowy wskazany przez 

sprzedającego w terminie do 3 dni od dnia otrzymania faktury. Za dzień zapłaty uznaje się 

datę uznania rachunku sprzedającego. 

 

data 
Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do 

reprezentowania oferenta 

podpis osób/osoby uprawnionej do 

reprezentowania oferenta 

  
 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 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 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Solec – Zdrój (28-131 Solec Zdrój, ul. 

1 Maja 10, tel.: 41 377-60-41) 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.  

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych.  

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia. 

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora.  

7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

− dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych 

prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Państwa danych. 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane 

dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak 

możliwości zawarcia umowy. 

9) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

mailto:inspektor@cbi24.pl


do Zarządzenie Wójta Gminy Solec-Zdrój 

Nr 77/2020 z dnia 8 października 2020 r. 

 

 

Umowa sprzedaży 

 

Zawarta w dniu    w Solcu-Zdroju, pomiędzy: 

Gminą Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, NIP:6551879623 reprezentowaną przez 

Pana Adama Pałysa – Wójta Gminy Solec-Zdrój 

zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym 

a 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….., 

zwanym w dalszej części Kupującym. 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: 

Marka/model: Autobus Jelcz L090 M 

Rok produkcji: 2000 

Nr rejestracyjny TBU A196 

Nr identyfikacyjny pojazdu: SUSL1422VY0000586 

 

§ 2 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 

własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne 

postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd oraz że nie stanowi on przedmiotu 

zabezpieczenia. 

 

§ 3 

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: 

………………………………………………………….. 

Słownie: ……………………………… 

 

§ 4 

Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną przez Sprzedającego. 

Termin płatności ustala się na 3 dni od daty odbioru faktury przez Kupującego. 

 

§ 5 

Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego autobusu i z tego 

tytułu nie zgłasza żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego. 

 

§ 6 

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń 

niniejszej umowy ponosi Kupujący. 

 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 



§ 9 

Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z umowy będzie Sąd 

Rejonowy w Busku-Zdroju. 

 

§ 10 

Umowę porządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedający                                                                                                                       Kupujący 
 

 

 

 

 

 


