Łódź, dn. 29 maja 2017 r.

Nr sprawy: WZ-ZZ-502-8/16

Ogłoszenie – sprzedaż autobusu

MPK – Łódź Spółka z o. o. zgłasza do sprzedaży następujący autobus z
Zakładu Eksploatacji Autobusów nr 1, ul. Limanowskiego nr 147:

Lp.

Nr boczny

Marka autobusu

1

1305

Volvo 7000

Nr
Rok
rejestracyjny produkcji
EL 8469H

2003

Oględziny autobusu odbywają się na terenie Zakładu Eksploatacji Autobusów nr 1,
ul. Limanowskiego 147, w dniach

od 31 maja do 9 czerwca br. z wyłączeniem

dni od 3 do 4 czerwca br., w godzinach 8:00-12:00.
Oględziny są obowiązkowe.

Osobą

do

kontaktu

w

sprawach

dotyczących

stanu

autobusu

na

terenie

Zakładu Eksploatacji Autobusów nr 1, ul. Limanowskiego 147 jest p. Mirosław Wiliński tel.:
692 761 566, e-mail: mwilinski@mpk.lodz.pl

Autobus

jest

do

odbioru

na

terenie

MPK

–

Łódź

Spółka

z

o.

o.

(Łódź, ul. Limanowskiego 147). Odbiór autobusu musi nastąpić w całości, bowiem nie
dopuszcza się cięcia autobusu na mniejsze elementy.

Załadunek oraz koszty transportu leżą po stronie kupującego.

Oferty wypełnione zgodnie z formularzem cenowym oraz z wypełnionym oświadczeniem,
które

stanowią

załącznik

do

niniejszego

ogłoszenia,

należy składać do dnia 12 czerwca 2017 r. do godziny 12:00 w MPK – Łódź Spółka z o. o.:
ul.

Tramwajowa

6,

90-132

Łódź,

w

zaklejonej

kopercie

z

napisem

„sprzedaż autobusu nr sprawy WZ-ZZ-502-1/17”. Oferty wypełnione niepoprawnie zostaną
odrzucone.

Osobą prowadzącą postępowanie jest p. Aleksandra Hassa tel. (42) 672 14 37, e-mail:
akrygier@mpk.lodz.pl

Informujemy, że oferty uznaje się za jawne (od chwili zakończenia postępowania), jeżeli
oferent nie później niż w terminie składania ofert, nie dokonał zastrzeżenia, że nie mogą być
udostępnione.

Załącznik 1: Oświadczenie
Załącznik 2: Formularz ofertowy

Załącznik 1:
(MIEJSCOWOŚĆ, DATA)................................................
..............................................................
imię, nazwisko/nazwa Oferenta
..............................................................
NIP Oferenta
..............................................................
KRS/Zaświadczenie o wpisie do ewidencji

Oświadczenie

Niniejszym, oświadczam, że
1) Osobiście zapoznałem się ze stanem technicznym sprzedawanego
autobusu, który jest przedmiotem mojego zainteresowania i nie będę
wnosił zastrzeżeń przy jego odbiorze.
2) W przypadku wybrania mojej oferty, zobowiązuję się do odbioru pojazdu
w ciągu 10 dni od dnia wpłynięcia kwoty z faktury na konto
MPK – Łódź Spółka z o. o. (termin zapłaty nie może być dłuższy
niż 7 dni).
3) Odbiór pojazdu nastąpi po dokonaniu zapłaty wynagrodzenia w
wysokości wskazanej w mojej ofercie (a w konsekwencji – fakturze
VAT), przy odbiorze autobusu zobowiązuję się do okazania dowodu
zapłaty przedmiotowej kwoty.
4) Wyrażam zgodę na warunki określone w ogłoszeniu dot. sprzedaży
autobusu o nr bocznym 1305.

..................................................
Podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji podmiotu

Załącznik 2:
(MIEJSCOWOŚĆ, DATA)................................................

FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane oferenta

Imię i nazwisko/nazwa oferenta
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adres oferenta:
..........................................................................................................................................
Adres do korespondencji:
..........................................................................................................................................
nr tel. ................................................................................................................................
adres e-mail/nr faks ..........................................................................................................

2. Oferta handlowa:

Lp.

Nr boczny

Marka i typ autobusu

Rok
Produkcji

Cena brutto oferowana
w PLN

1

..................................................
Podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji podmiotu

