
Regulamin przeprowadzenia przetargu
na sprzedaż środków trwałych – autobusów.

1. Informacja o przetargu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.pkm.pl w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w oddziałach PKM Sp. z o.o. w 
Sosnowcu oraz na ogólnodostępnych internetowych portalach ogłoszeniowych.

2. Oferty na zakup należy składać w pokoju nr 107, I piętro w siedzibie sprzedającego: 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ul. Lenartowicza 73, 41-219 Sosnowiec.

3. Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty:
a) zaleca się, aby ofertę złożyć w opakowaniu zawierającym wszystkie dokumenty 

oferty;opakowanie to musi być trwale zamknięte, w sposób uniemożliwiający jego 
przypadkowe otwarcie.

b) zaleca się, aby opakowanie posiadało następujące oznakowanie : 
• - nazwa i adres sprzedającego 
• - napis : Oferta na zakup autobusu …............................................…. 
• - pełna nazwa i adres kupującego

c) zaleca się składanie ofert zakupu na druku, który można pobrać na stronie internetowej 
sprzedającego lub w siedzibie PKM Sp. z o.o. w pokoju nr 107 I piętro.

4. Proponowana cena jednostkowa zakupu brutto (w tym podatek VAT) na pojazd określony w 
ogłoszeniu o przetargu nie może być niższa niż cena wywoławcza.

5. Wszelkie poprawki, zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznym 
podpisem przez osobę podpisującą ofertę.

6. Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Działach Technicznych 
zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej, ul. Piłsudskiego 60 , pokój nr 115, telefon (32) 264
20 44 wew. 310 oraz w Sosnowcu ,ul. Lenartowicza 73, pokój 107, telefon (32) 2635016 
wew.262.

7. Kupujący nie może dokonać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
8. Termin składania ofert upływa w dniu …………………………………………….

9. Przewidywany termin odbioru zakupionego autobusu – ……………………………….
10. Ofertę uważa się za wiążącą do dnia odbioru zakupionego autobusu.
11. Wszystkie oferty składane po terminie, określonym przez sprzedającego w ust. 8, zostaną 

zwrócone bez ich otwierania. Również oferty nadesłane pocztą po tym terminie nie będą 
rozpatrywane i zostaną odesłane do kupującego. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i 
ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

13. Zamawiający informuje że autobusy są wyrejestrowane czasowo, kupujący ponosi 
wszelkie koszty związane z ponowną rejestracją autobusu.

14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu, w którym upływa termin składania
ofert w sali nr 118 o godz. 1030

15. Podczas badania i oceny ofert sprzedający:
a) dokona oceny złożonych ofert,
b) wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo.

16.W przypadku, gdy sprzedający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej 
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, sprzedający wezwie 
kupujących którzy złożyli te oferty, do złożenia (w terminie określonym przez 
sprzedającego) ofert dodatkowych. Kupujący składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

17. Sprzedający powiadomi wszystkich kupujących, których oferty brały udział w przetargu o 
wyniku przetargu, wysyłając pisemną informację o wyniku przetargu. W zawiadomieniu 
wysłanym do kupującego, którego oferta została wybrana, sprzedający określi termin 
zakupu ,zapłaty i sposób przekazania zakupionego pojazdu.



18.W przypadku, gdy nie nastąpi realizacja przedmiotu przetargu (wybrany kupujący nie 
dokona zapłaty w określonym terminie lub w ciągu 14 dni od dokonania zapłaty nie 
odbierze zakupionego pojazdu) sprzedający ma prawo do wysłania zawiadomienia o 
wybraniu oferty zakupu osobie, której oferta była określona jako najkorzystniejsza w 
następnej kolejności.

19. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zakupionego autobusu do 14 dni od dnia zapłaty, w 
przypadku odbioru po tym okresie za każdy dzień zwłoki naliczona będzie opłata postojowa
w wysokości 100 zł za każdy dzień postoju jednego autobusu.


