Załącznik nr 1
do Uchwały nr 959/2018
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 5 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż autobusu
1.
Nazwa i siedziba sprzedającego: Powiat Wrzesiński – Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza
Korczaka z siedzibą: 62-300 Września, ul Batorego 8, tel. 61 436 04 51, fax. 61 436 04 501 e-mail:
zsswrz@szkola.wp.pl
2.
Przedmiot przetargu: Autobus (19+1) przystosowany do przewozu dwóch osób na wózkach
inwalidzkich
 Marka: Mercedes - Benz
 Model: Sprinter 518 CDI
 Nr rejestracyjny: PWR EF 10
 Rok produkcji 2008
 Nr identyfikacyjny (VIN): WDB9066571S332413
 Kolor: srebrny metalizowany
 Rodzaj silnika: turbo diesel 518 CDI
 Pojemność silnika: 2987,00 cm3
 Przebieg: stan na dzień 12.03.2018 – 202 284 km
 Data pierwszej rejestracji: 14.11.2008r.
 Przegląd techniczny: 15.11.2017r.
Wyposażenie:
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poduszka powietrzna kierowcy
elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
układ przeciwpoślizgowy napędu
elektroniczny korektor siły hamowania
system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
asystent hamowania - wspomaganie hamowania awaryjnego
trzecie światło STOP
w kabinie kierowcy 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi
podłokietnik przy fotelu kierowcy po prawej stronie
lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
drzwi tylne z ogrzewanymi szybami
regulacja kolumny kierowniczej w 2 płaszczyznach
tachograf cyfrowy
stabilizator przedni i tylni wzmocniony
auto alarm sterowany z pilota
centralny zamek sterowany z pilota
szyby otwierane elektrycznie w drzwiach przednich
boczne światła pozycyjne
drzwi tylne otwierane o kąt min. 180 °
wspomaganie układu kierowniczego
czujnik temperatury zewnętrznej
wyłącznik główny napięcia
blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser)
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ogranicznik prędkości 90km/h
2 kliny pod koła
zbiornik paliwa 100 litrów
przedział pasażerski przeszklony-szyby przyciemniane pojedyncze
przedział pasażerski wyłożony izolacją dźwięko -termiczną
ściany, sufit, słupki boczne wyłożone tapicerką miękką
podłoga wzmocniona sklejką wodoodporną i pokryta wykładziną antypoślizgową
cztery wybijaki szyb samochodowych, zamontowane na słupkach bocznych+ oznaczenie
wyjścia awaryjnego
19 foteli typu bus z integrowanymi zagłówkami, z regulacją oparcia za pomocą siłownika, fotele
w pierwszym rzędzie z 3 pkt. pasami bezpieczeństwa, reszta foteli z biodrowymi pasami
bezpieczeństwa, w ostatnim rzędzie fotele bez regulacji oparć, przystosowanie 7 foteli do
łatwego demontażu, wjazd wózkami przez drzwi tylne
1/3 przegrody za siedzeniem kierowcy
wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych
poręcz zabezpieczająca znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach
wejściowych
zasłonki przeciwsłoneczne w oknach
lusterko wewnętrzne
fotel kierowcy w tapicerce foteli przedziału pasażerskiego
stopień wejściowy obniżony
zamontowanie szyn podłogowych do mocowania 2 sztuk wózków inwalidzkich,
dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu
oznakowanie pojazdu z przodu i tyłu symbolem "inwalidzi"
luk dachowy w centralnej części dachu pojazdu, spełniający rolę wyjścia awaryjnego
wentylator nawiewowo-wywiewny w przedniej części dachu pojazdu
najazdy do wprowadzania wózków inwalidzkich
dodatkowe oświetlenie przedziału pasażerskiego-3 punkty
oświetlenie przy stopniu bocznym wejściowym
zależne ogrzewanie wodne rozprowadzone za pomocą konwektorowych wymienników ciepła
wokół pojazdu
klimatyzacja przedziału pasażerskiego o mocy nie mniejszej niż 10kW (parownik umieszczony
na dachu pojazdu) z rozprowadzeniem indywidualnym w półkach bagażu podręcznego
dla każdego rzędu siedzeń (wylot wraz z lampką)
autokarowy zestaw audio -DVD: radioodtwarzacz CD, wzmacniacz, mikrofon, 6 głośników,
monitor 17" płaski składany do sufitu, odtwarzacz płyt DVD/VSD/CD/CD-RW
wszystkie fotele w podwójnych rzędach wyposażone w boczny przesuw
fotele od strony przejścia wyposażone w podłokietniki
oświetlenie wnętrza pojazdu przystosowane do jazdy nocnej
gaśnica 2 szt., trójkąt, apteczka
6 opon letnich wzmocnionych + 6 felg stalowych
6 opon zimowych + 6 felg stalowych
koło zapasowe pełnowymiarowe z koszem mocującym i zestawem narzędzi i podnośnikiem
tylny bagażnik (plecak) o poj.2 m³ ( 240kg)
hak
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4.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Złożenie oferty będącej załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia
11.06.2018 roku do godz. 11:00. Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie
sprzedającego tj. Powiat Wrzesiński – Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka, 62-300
Września, ul. Batorego 8, sekretariat I piętro pokój 9 lub ze strony internetowej:
www.zss.wrzesnia.powiat.pl/
Przystępujący do przetargu winni okazać się dowodem wpłacenia wadium w kwocie 10% ceny
wywoławczej, tj. 8.000,00 zł (słownie osiem tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na konto
Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni, 62-300 Września, ul. Batorego 8, numer
konta 32 1240 6524 1111 0010 7357 3394 Bank Polski Kasa Opieki S.A. Wadium wpłacone przez
oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone w terminie 7 dni odpowiednio od dnia
dokonania wyboru lub odrzucenia oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta – zostanie
zaliczone na poczet ceny.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli
się od zawarcia umowy.
5.

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
imię i nazwisko lub nazwę oferenta, adres siedziby oferenta, numer PESEL i NIP oferenta, datę
sporządzenia oferty, cenę ofertową i warunki jej zapłaty. Do oferty należy załączyć oświadczenie,
że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i podmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez
zastrzeżeń – załącznik nr 1.
Każdy oferent może składać tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych.
Oferty można składać w dni robocze: w godz. od 8:00 do 15:00 nie później jednak niż do dnia
11.06.2018 roku do godz. 11:00 w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we
Wrześni, ul. Batorego 8, 62-300 Września w zaklejonej kopercie z napisem:
„Przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu (19+1) marki Mercedes- Benz przystosowanego do przewozu
dwóch osób na wózkach inwalidzkich Powiatu Wrzesińskiego – Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza
Korczaka we Wrześni, nie otwierać przed dniem 11.06.2018 r. do godz. 11:00”.
Decyduje fizyczne dotarcie oferty do sprzedającego.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w dniu 11.06.2018 rok o godz. 11:00 w Zespole Szkół
Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni, ul. Batorego 8, I piętro, pokój nr 10.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa
zorganizuje dodatkowy przetarg ustny w formie aukcji (licytacji) dla oferentów, którzy złożyli te oferty,
z kwotą postąpienia nie niższą niż 500,00 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie
dodatkowego przetargu.
6.

Cena wywoławcza – 80.000,00 zł ( osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
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7.
Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany autobus:
Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni, ul. Batorego
8 dnia:
 8.06.2018 rok (piątek) w godz. od 9:00 do 14:00
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 436 04 51, e-mail:
zsswrz@szkola.wp.pl
8.

Termin zawarcia umowy sprzedaży:
1. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej
oferty, tj. oferty z najwyższą oferowaną ceną,
2. wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego
ceny nabycia, transport pojazdu kupujący organizuje we własnym zakresie i na koszt własny,
3. pojazd stanie się własnością kupującego nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia.

9.

Inne informacje:
1. komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd objęty
przedmiotem przetargu,
2. Powiat Wrzesiński - Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni zastrzega
sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności
uzasadniania swojej decyzji,
3. Powiat Wrzesiński - Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni nie ponosi
odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

10.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:
1. została złożona po wyznaczonym terminie i w niewłaściwym miejscu,
2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 4 i pkt. 5 lub są one niekompletne,
nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania
jej za nową ofertę.

11.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

Załączniki:
1. Oświadczenie informujące o zapoznaniu się z warunkami postępowania przetargowego.
2. Druk oferty na zakup biorącego udział w przetargu samochodu.
3. Wzór umowy.
4. Druk protokołu zdawczo - odbiorczego.
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