
Wójt Gminy Krempna  

ogłasza II pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu szkolnego 

marki AUTOSAN S.A.,  nr rej.: RJS35AT 

 

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego: 

Gmina Krempna 38-232 Krempna 85 

Nr tel. 134414045, fax 134414045 

e-mail: gmina@krempna.pl 

2. Przedmiot sprzedaży: 

Przedmiotem sprzedaży jest autobus szkolny o numerze rejestracyjnym RJS35AT, stanowiący 

własność Gminy Krempna. 

Marka i model pojazdu: AUTOSAN S.A. A0909 L.03 S 12.5t 

Wersja: S TRAMP 

Rok produkcji: 2003 r. 

VIN: SUASW3AFP3S680410 

Pojemność silnika: 6540 ccm 

Moc silnika: 152 kW 

Wskazanie drogomierza: 340 350 km 

Autobus  sprawny. Posiada ważny przegląd techniczny do: 10.08.2021 r. 

Kolor powłoki lakierowej (rodzaj lakieru): pomarańczowy 1-warstwowy akrylowy 

Rodzaj autobusu: szkolny 2 drzwiowy 43 osobowy 

Rodzaj napędu: 4x2 

Skrzynia biegów: manualna 

Oznaczenie silnika: 6cT107-3/A4/1 

Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym 

Układ cylindrów: rzędowy 

Wysokość: 3150 mm 

Na zderzaku przednim zarysowania po prawej stronie, zderzak tylny po naprawie. 

Nadwozie wraz z dachem posiada miejscowe zarysowania i korozję lakieru z ubytkami.  
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Tarcze stalowe kół objęte punktową korozją. Szkielety wewnętrzne, mocowania foteli oraz 

schody wejściowe częściowo skorodowane. 

Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny zbywanego samochodu, bowiem 

ryzyko w tym zakresie przechodzi na kupującego, który zapoznał się (miał możliwość 

zapoznania się) ze stanem technicznym zbywanego pojazdu.   

3. Cena wywoławcza pojazdu: 

15 121,95 zł netto (słownie: piętnaście tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 95/100) + 

należny podatek VAT 

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd: 

Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym na terenie placu przy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Krempnej w dni robocze w terminie od 01.03.2021 r. do 

09.03.2021 r.  w godzinach 8:00-12:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze 

sprzedającym. 

Uprawnionymi do kontaktu w zakresie udostępniania przedmiotu przetargu do oględzin oraz 

udzielania informacji jest: P. Andrzej Książkiewicz – pracownik UG Krempna nr  tel.  

 692 283 259. 

5. Warunki przystąpienia do przetargu. 

Sprzedający nie wymaga złożenia wadium. 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2. 

6. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferta cenowa powinna być  złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana: Urząd Gminy  

w Krempnej, 38-232 Krempna 85 z dopiskiem „Oferta na sprzedaż autobusu szkolnego 

marki AUTOSAN S.A.”. 

Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 7:30-15:00, nie później jednak niż do 

dnia  10.03.2021 r., do godz.10:00 w sekretariacie Urzędu lub przesłać na adres Urzędu. 

Dopuszcza się przesyłanie ofert  drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@krempna.pl 

w tytule e-maila proszę wpisać: „Oferta na sprzedaż autobusu szkolnego marki 

AUTOSAN S.A.” w terminie do dnia 10.03.2021 r., do godz.10:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Krempnej, 38-232 Krempna 85 w dniu 10.03.2021 

r. o godz. 10:15. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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Nie należy składać ofert poniżej ceny wywoławczej. 

Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

W przypadku złożenia równorzędnych ofert zawierających najwyższą cenę, Oferenci, którzy 

je złożyli, zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych. 

Sprzedający wybierze ofertę zawierającą najwyższą cenę. 

O wygraniu przetargu oferent zostanie poinformowany telefonicznie. 

7. Informacje dodatkowe: 

1. Nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na rachunek 

bankowy Urzędu Gminy Krempna Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 92 8636 1015 2004 

1602 5862 0001 w terminie do 7 dni po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.  

Wpłacone środki muszą znaleźć się na ww. rachunku bankowym w tym terminie. 

2. W przypadku niewpłacenia oferowanej kwoty w terminie, o którym mowa w pkt. 1, 

Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy. 

3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym 

niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy. 

4. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości nabywca. 

5. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego bez 

podania przyczyny. 

 

Załączniki: 

1. Zdjęcia  

2. Formularz ofertowy 

                                                                                            ZATWIERDZIŁ:  

Wójt Gminy Krempna  

/-/ Kazimierz Miśkowicz 

Na oryginale znajduje się właściwy podpis 
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