
Trzciel, dnia 11.02.2015r. 

 

O G Ł O S Z E N I E 
o przetargu ustnym nieograniczonym 

 
 Burmistrz Trzciela ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu marki Jelcz typ 

LO90M nr rejestracyjny FMI C325 o następującej charakterystyce:  

a) rok produkcji – 2002r., 

b) nr identyfikacyjny (VIN): SUJ09010020000350 

c) data pierwszej rejestracji: 22.08.2002r. 

d) data ważności badania technicznego: 23.07.2014r. 

e) wskazanie drogomierza: 518 294 km, 

f) okres eksploatacji pojazdu: 146 miesięcy, 

g) rodzaj pojazdu: autobus szkolny, 

h) kolor powłoki lakierowej: pomarańczowy, 

i) rodzaj autobusu: szkolny 2 drzwiowy, 43 osobowy, 

j) liczba miejsc siedzących: 43 

k) liczba osi: 2, 

l) rodzaj napędu: 4x2, 

m) skrzynia biegów: manualna, 

n) rozstaw osi: 4 250 mm, 

o) rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym, 

p) pojemność silnika: 4 580 ccm, 

q) moc silnika: 114 kW (155 KM), 

r) liczba cylindrów: 4, 

s) układ cylindrów: rzędowy, 

t) drzwi sterowane elektropneumatycznie, 

u) nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej – 2 szt. 

v) poręcze pionowe i poziome, 

w) siedzenia pasażerskie półmiękkie, 

x) układ hamulcowy dwuobwodowy pneumatyczny, 

y) wspomaganie układu kierowniczego, 

z) wykładzina podłogi antypoślizgowa. 

 

Istniej możliwość wizji lokalnej przedmiotu przetargu po uprzednim co najmniej 2 dniowym 

uprzedzeniu.  

Kontakt: Robert Jaszka tel. (95) 74-31-423  

 

Cena wywoławcza za autobus: 24 065,04 zł netto (bez podatku VAT), a postąpienie co najmniej 

1% ceny wywoławczej. 

 

Przetarg odbędzie się dnia 18 marca 2015r. o godz. 10
00

 w Urzędzie Miejskim w Trzcielu,  

ul. Poznańska 22, Sala Narad. 

 

 

 



Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2 400,00 zł (słownie: dwa 

tysiące czterysta złotych 00/100 gr) na konto Urzędu Miejskiego w Trzcielu w GBS Międzyrzecz 

o/Trzciel -  rachunek depozytowy nr: 23 8367 0000 0060 0255 6000 0009 – najpóźniej do dnia  

16 marca 2015r. W przypadku uchylenia się od podpisania umowy sprzedaży przez podmiot 

wyłoniony w przetargu wadium przetargowe przepadnie na rzecz organizatora przetargu. 

 

Uczestnik przed przystąpieniem do przetargu winien okazać się dowodem osobistym, dowodem 

wpłaty wadium oraz pisemnym oświadczeniem o zapoznaniu się ze stanem technicznym środka 

trwałego stanowiącego przedmiot przetargu. W przypadku uczestnictwa w przetargu spółki prawa 

handlowego osoba umocowana do reprezentowania firmy winna okazać się aktualnym odpisem z 

Krajowego Rejestru Sądowego, który to umocowanie potwierdza. 

Zakupione środki należy odebrać na swój koszt i swoim staraniem w terminie 14 dni od dnia 

przeprowadzenia przetargu, po uprzednim wpłaceniu ustalonej kwoty. 

Organizator przetargu nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia, dewastację bądź kradzież nabytych 

środków, powstałe po upływie 14 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia powstałe na skutek niewłaściwie 

wykonanych prac związanych z załadunkiem i transportem. 

 

Burmistrz Trzciela zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 


