
Zalqcznik Nr 1 
do zarzqdzenia Nr 103/2018 Wójta Gminy Leoncin 
z dnia 5 listopada 2018 r. 

OGLOSZENIE 
0 DRUGIM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM 

na sprzedaz autobusu marki AUTOSAN 1-19-21.41. 

Nazwa i siedziba sprzedajqcego: 

Gmina Leoncin 
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3, NIP 531-16-66-399, REGON: 013270471, 
tel. 22 785 66 00, 785 65 82(85) 
email:ug.leoncintlen.pl 

Opis przedmiotu sprzedazy: 

Rodzaj pojazdu: 
Nr identyfikacyjny (VIN): 
Nr rejestracyjny: 
Rok produkcji: 
Data pierwszej rejestracji: 
Wskazanie drogomierza: 
Rodzaj autobusu: 
Kolor powloki lakierowej (rodzaj lakieru): 
Dop.masa calk. 
Liczba osi/ Rodzaj napçdu: 
Rozstaw osi: 
Oznaczenie silnika: 
Rodzaj silnika: 
Pojemnoé/Moc silnika: 

autobus marki AUTOSAN 1-19-21.4 1, 
SUASW3AAPYS02 1697 
WNDC155 
2000 
30.08.2000 r. 
158450km 
dalekobiezny 2 drzwiowy 53 osobowy, 
pomarañczowy 1 -warstwowy typu uni 
12500 kg 
2/ 4x2 
4700 mm 
6cT107 A6/7 

z zaplonem samoczynnym 
6540 ccm/ 11 OkW(l 50KM) 

Liczba cylindrów/ Ukiad cylindrów 	6/rzçdowy 
Data wanoci badania technicznego 	30.10.2018 r. 
Polisa OC: 	 okres ubezpieczenia od 30.08.2018 r. do 

29.08.20 19 r. 
Pojazd jest zarejestrowany na Urzqd Grainy Leoncin. 

Wyposazenie standardowe: 
1. Autobus miçdzymiastowy 
2. Fotele wysokie sztywne 
3. Tachograf 
4. Zestaw radiowy (radio, mikrofon, wzmacniacz) 

Wyposa±enie dodatkowe: 
1. Swiatla przeciwmglowe przednie 

Stan techniczny: 
Pojazd jest sprawny technicznie. Praca silnika i skrzyni biegów - bez uwag. 
Uszkodzenia nadwozia pojazdu: 

- Pas przedni - zarysowana powloka lakiernicza p0 stronie lewej, 
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- Zderzak przedni - zarysowana powloka lakiernicza p0 stronie lewej, 
- Poszycie boku prawego i lewego - ogniska korozji, 
- Pokrywy schowków p0 stronie prawej i lewej - ogniska korozji, 
- Numery na nadwoziu zalakierowane podczas remontu pojazdu. 

CENA WYWOLAWCZA: 19000,00 zi 
Sprzedaz nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 

ustawy z dnia 1 imarca 2004 r. o podatku od towarów i uslug ( Dz.U. z 2017, 
poz.1221 ze zm.). 

Miejsce I termin przetargu: 
Przetarg odbçdzie sic w dniu 30 listopada 2018 r. 0 godz. 1400  

w Urzçdzie Gminy Leoncin przy ul. Partyzantów 3, pok. nr  5. 

Warunki uczestnictwa w przetargu: 
Warunkiem przystqpienia do przetargu jest ziozenie pisemnej oferty wg zalqczonego wzoru, 
która powinna zawieraé: 

1. imiç, nazwisko i adres lub nazwç (firmc) i siedzibç oferenta, 
2. oferowan4 cene nabycia, która the mo2e bye nizsza niz cena wywolawcza, 
3. owiadczethe, 2e oferent zapoznal sic z warunkami postepowania przetargowego, 
4. podpis oferenta. 

Ofertç nalezy zlozyC w sekretariacie Urzçdu Gminy w zaklejonej kopercie z napisem 
,,Przetarg na sprzedaz autobusu AUTOSAN" lub przeslaC na adres: Urzqd Gminy Leoncin 
05-155 Leoncin ul. Partyzantów 3, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2018 r. 
do godz. 1300. 

Miejsce I termin, w którym moina obejrzeé pojazd: 
Autobus mozna obejrzeC na terenie Oczyszczalni w Michalowie 4c p0 wczeniejszym 

uzgodnieniu terminu z kierowcq autobusu tel. 501 716 268. 

Pozostale informacje: 
1) Nabywca jest zobowiqzany zaplacié cenç nabycia niezwlocznie P0 wygraniu przetargu 

i podpisaniu umowy, lecz w terminie nie dluszym niz 7 dni od dnia przetargu. 
2) Wydanie przedmiotu sprzeday nastpi niezwlocznie p0 zaplaceniu przez nabywcç 

ceny nabycia. 
3) Sprzedajcy zastrzega sobie prawo zamkniçcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 

z ofert, bez podania przyczyn. 
4) Bli2sze informacje mo2na uzyskaC bezporednio w Urzçdzie Gminy pok. nr  7 lub 

telefonicznie pod nr tel. 22 785 66 00; 785 65 82(85) wew.21. 

WOJT GY 

Adam Miro4*  Krawczak 
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Zalqcznik Nr 2 
do zarzqdzenia Nr 103 /2018 Wójta Gminy Leoncin 

z dnia 5 listopada 2018 r. 

REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO 
na sprzedaz autobusu marki AUTOSAN H9-21.41, stanowiqcego wlasnoé Gminy Leoncin. 

1. Niniejszy regulamin okre1a zasady i sposób przeprowadzenia drugiego przetargu na 
sprzeda2 autobusu marki AUTOSAN H9-21.41, rok produkcji: 2000, Nr rej. WND C155. 

2. Czynnoci zwiqzane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa 
w skladzie trzyosobowym, powolana przez Wójta Gminy. W przetargu nie mogq 
uczestniczyé osoby wchodzqce w skiad komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym 
osobom, a takze osoby, które pozostajq z ezionkami komisji przetargowej w takim 
stosunku prawnym tub faktycznym, ze moze budzié to uzasadnione wqtp1iwoci co do 
bezstronnoci komisji przetargowej. Czlonkowie komisji skladajq stosowne pisemne 
owiadczenia. 

3. Przetarg jest wany bez wzglçdu na liczbç uczestników, j ee1i chociaz j eden uczestnik 
zaoferuje cenç równq Co najmniej cenie wywolawczej. 

4. Warunkiem przystqpienia do przetargu jest ziozenie pisemnej oferty, która powinna 
zawieraé: 

a) imiç, nazwisko i adres Tub nazwç (firmç) i siedzibç oferenta; 
b) oferowanq cenç nabycia, która nie moze bye ni2sza niz cena wywolawcza; 
c) owiadczenie, ze oferent zapoznal sic z warunkami postepowania przetargowego; 
d) podpis oferenta. 

5. Kady oferent moze zlozyC tylko jednq ofertç. 
6. Ofertç sklada sic w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie okre1onym w ogloszeniu 

o przetargu. 
7. Rozpoczynajqc przetarg, komisja przetargowa: 

- stwierdza prawid1owoC ogloszenia przetargu; 
- ustala liczbc zgloszonych ofert, podaje imiona, nazwiska albo nazwy firm, które 

zlo2yly oferty i zostaly dopuszczone do przetargu, 
- otwiera koperty z ofertami zlo2onymi we wskazanym terminie, rniejscu i formie; 

8. Komisja przetargowa odrzuca ofertç, jee1i: 
zostala ziozona p0 wyznaczonym terminie, w niewlaciwej formie, 

- nie zawiera danych o których mowa w pkt 5 regulaminu tub sq one niekompletne, 
nieczytelne tub budzq innq wqtptiwoC, 

- jest kolejnq ofertq tego samego oferenta. 
9. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferowal najwyzszq cenç. W przypadku 

ziozenia rOwnorzçdnych ofert zostanie zorganizowany przetarg ustny ograniczony do 
oferentów, którzy zlozq takie oferty. 

10. Nabywca jest zobowiqzany zaplacié cenç nabycia rnezwloczrne P0 wygraniu przetargu 
i podpisaniu umowy, tecz w terminie nie d1uszym ni2 7 dni od dnia przetargu. 

11. Wydanie przedmiotu sprzedazy nastqpi niezwlocznie p0 zaplacernu przez nabywcç ceny 
nabycia. 

12. Z przetargu komisja sporzqdza protokól, który w szczegótnoci powinien zawieraC: 
a) okre1enie miej sea i czas przetargu, 
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b) imiona i nazwiska oraz podpisy czlonków komisji przetargowej, 
c) wysokoó ceny wywolawczej, 
d) zestawienie ofert, które wplynçly w odpowiedzi na ogloszenie, 
e) najwy2szq cenç zaoferowanq za przedmiot sprzeday, 
f) imiç i nazwisko (firmç) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibe. 

13. Jezeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla sic od zawarcia umowy, 
Sprzedajqcy make wybraé ofertç najkorzystniejszq sporód pozostalych ofert bez 
przeprowadzania kolejnego przetargu. 

14. Jee1i aden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia co najnmiej równej cenie 
wywolawczej, przetarg uwaza sic za zakoñczony wynikiem negatywnym. 

15. Protokól z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawç do zawarcia umowy sprzeday 
pojazdu. 

16. Informacjç o wyniku przetargu wywiesza sic na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzçdu 
Gminy oraz zamieszcza na stronach internetowych: 	www.bip.Ieoncin.pl 	(przetargi), 
www.Ieoncin .pI 

WOJT 4INY 

Adam Mirosl Krawczak 


