Postępowanie Handlowe
Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie; 14-200 Iława, ul. Wojska Polskiego 29;
tel: 89 648 48 25; www.zkm.ilawa.pl ; e-mail: zkm@zkm.ilawa.pl ogłasza przetarg
nieograniczony na zbycie autobusu:
- marki JELCZ PR 110
- nr rejestracyjny OLM 4382
- nr ewidencyjny A-2
- rok produkcji 1987
- data badania technicznego 23 luty 2018 r.
termin następnego badania 23 sierpień 2018 r. / badania aktualne /
Oferty na zakup autobusu z oświadczeniem należy składać w zamkniętych kopertach
opatrzonych napisem „kupno autobusu marki JELCZ PR 110 Nr rej. OLM 4382” z podaniem
proponowanej ceny brutto oraz numerem telefonu kontaktowego, w sekretariacie ZKM Sp. z
o.o. w Iławie ul. Wojska Polskiego 29 do godz. 09:00 dnia 17.05.2018r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2018r. o godz. 09:30 w siedzibie ZKM Sp. z o.o. ul. Wojska
Polskiego 29.
Autobus można oglądać w dni robocze (w godz. 10:00-12:00) po uprzednim uzgodnieniu.
Autobus znajduje się na terenie zajezdni przy ul. Wojska Polskiego 29 (tel. 89 648 48 25).
Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia
sprzedawanego autobusu, nie odpowiada za ewentualne wady ukryte w autobusie. Nabywcą
autobusu zostanie osoba, która złoży najkorzystniejszą ofertę cenową na autobus. W przypadku
ofert równoważnych cenowo, decydować będzie data i godzina złożenia oferty.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, swobodnego wyboru oferty,
unieważnienia przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów. W każdym z przypadków
może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyny.
Nabywca dokona przelewu stosownej kwoty na konto ZKM Sp. z o.o. w Iławie: Bank
Millennium SA 05 116022020000 0000 6192 2701 w okresie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu. W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie oferta będzie uznana
za nieważną. Odbiór autobusu nastąpi w terminie 3 dni od przetargu po wpłynięciu środków na
konto sprzedawcy.
Załącznik:
Oświadczenie do sprzedaży

