Załącznik nr 1
WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ AUTOBUSÓW
1.

Przedmiotem przetargu – sprzedaży – są autobusy opisane w załączniku nr 4 do ogłoszenia.

2.

W sprawach nieuregulowanych w warunkach Przetargu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.).

3.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

4.

Uczestnik składa ofertę sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 Ogłoszenia o
przetargu (formularz ofertowy).

5.

Uczestnik może złożyć tylko jedną ofertę.

6.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym,
komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Uczestnika, zgodnie z zasadami reprezentacji Uczestnika (czytelny podpis albo co
najmniej podpis skrócony i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).

7.

Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.

Komunikacja między Organizatorem a Uczestnikami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego, faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej (nr faksu: 32 381-33-10, e-mail:
biuro@pkm-swierklaniec.pl),
Osobą upoważnioną do kontaktu z kupującymi, ustalenia terminu oględzin przedmiotowego
autobusu i do udzielania wyjaśnień na temat przetargu jest Pan Henryk Donocik – Kierownik Działu
Technicznego, pod adresem - 42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 3, telefon (32) 381 33 41, od
poniedziałku do piątku, w godzinach: od 9:00 do 14:00.

9.

Uczestnik może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści Ogłoszenia przetargu (wraz z
załącznikami do niego) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00 do dnia 21.12.2020 r.

10. Organizator odrzuci ofertę, w której zaoferowana zostanie cena niższa od ceny wywoławczej
podanej w ogłoszeniu przetargu lub złożona z naruszeniem pkt 7.
11. Cena oferty zawiera wszelkie koszty zakupu przedmiotu przetargu, w szczególności jego transport.
12. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
- zostanie złożona po wyznaczonym terminie określonym prze sprzedającego w ust. 8. Również
oferty nadesłane pocztą po tym terminie nie będą rozpatrywane
- nie będą zawierać danych wymaganych w Formularzu ofertowym lub będą one niekompletne,
nieczytelne lub będą budziły wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania
jej za nową ofertę
13. W przypadku ofert równoważnych cenowo decydować będzie data i godzina złożenia oferty.
14. Komisja wybierze Oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę.
15. Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestników o wyniku przetargu albo o zamknięciu
przetargu bez dokonania wyboru.

16. Uczestnikowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Organizator wyznaczy
miejsce i termin podpisania umowy.
17. Nabywa zobowiązany jest uiścić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia
umowy.
18. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego
ceny nabycia. Transport pojazdu kupujący organizuje we własnym zakresie i na koszt własny.
19. Wszelkie koszty , podatki i opłaty związane z zakupem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.
20. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.
21. Sprzedaż odbywa się zgodnie z klauzulą :” pojazd w stanie takim jaki jest widoczny w miejscu jego
garażowania/postoju” bez jakiejkolwiek gwarancji ze strony sprzedającego.
22. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z o.o. w Świerklańcu, 42-622
Świerklaniec, ul. Parkowa 3, może zmienić warunki przetargu w terminie składania ofert podanym
w ogłoszeniu przetargu. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia, unieważnienia
postępowania, odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek
skutków prawnych i finansowych.

