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OGŁOSZENIE 

 
Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie ul. Rolnicza 248  

(zwana dalej „Sprzedającym”) 

oferuje do sprzedaży 2 szt. używanych autobusów miejskich:  

 

 

 

 

1) Jelcz 121M nr taborowy 765, rok prod. – 1997.  Nr rej. WZ 7768M.  

Silnik MAN. Skrzynia biegów automatyczna ZF Kratownica i poszycie zewnętrzne ze stali 

nierdzewnej.  

 

2) Jelcz 121M, nr taborowy 768, rok prod. – 1998. Nr rej. WZ 7764M.  

Silnik MAN. Skrzynia biegów automatyczna ZF. Kratownica i poszycie zewnętrzne ze stali 

nierdzewnej. 

 

Autobusy wymienione powyżej znajdują sie w siedzibie Sprzedającego: Komunikacja Miejska 

Łomianki Sp. z o.o.  Kiełpin ul Rolnicza 248.  

Oględzin autobusów można dokonać w godzinach 07:30  - 15:00 po uprzednim kontakcie 

telefonicznym pod nr  22-751-33-73 wew. 26 lub 21 

Pojazdy są niesprawne  i nie mogą sie samodzielnie przemieszczać. Pojazdy maja nieważne 

badania techniczne. Autobusy mogą być niekompletne.  

 

Termin i miejsce składania ofert: 

 

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w biurze Spółki w pokoju nr. 2, w dniach 

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

(jako skan) na adres: techniczny@kmlomianki.info, w terminie do 6 grudnia  2019r do 

godz. 12:00.  
2. Oferta powinna zostać sporządzona na druku stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia. 

3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji. 

4. Sprzedający ma prawo wyboru ofert najkorzystniejszej cenowo osobno dla każdego ze 

sprzedawanych autobusów. 

5. Oferta może dotyczyć jednego, kilku lub wszystkich autobusów.  

6. Oferta musi zawierać: 

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności 

gospodarczej o wpisaniu przedsiębiorcy do tej ewidencji oraz dokumenty określające 

uprawnienia przedstawicieli Oferenta do reprezentacji, jeśli nie wynikają one z wyżej 

wymienionych odpisów i zaświadczeń. Dokumenty te muszą być wystawione nie wcześniej 
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niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymienione dokumenty mogą być 

złożone, jako oryginały albo kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, na każdej 

zapisanej stronie dokumentu przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta. 

- w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną, w ofercie musi zostać zamieszczona 

informacja dotycząca adresu zamieszkania, numeru PESEL, oraz numer NIP  

 

Inne informacje: 

 

1. Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne sprzedawanego pojazdu.  

2. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane pojazdy są jego własnością. 

3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w formie gotówki lub przelewem, 

niezwłocznie po wystawieniu faktury, bądź w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. 

Wydanie pojazdu nastąpi po dokonaniu zapłaty.   

4. Oferent nie może wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania autobusu ze sprzedaży bez podawania 

przyczyn. 

6. Kupujący będzie upoważniony do odbioru zakupionego pojazdu po uiszczeniu ceny nabycia 

na rachunek bankowy podany na fakturze.  

7. Kupujący, który nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni traci uprawnienia wynikające z 

wyboru jego oferty. 

8. Jednocześnie informujemy, że od dnia zapłaty faktury Kupujący ma 7 dni na odbiór 

zakupionych autobusów. W przypadku nie odebrania kupionego autobusu w tym terminie za 

każdy dzień opóźnienia zostanie naliczona kara w wysokości 50 zł za dzień parkowania 

pojazdu. W tym przypadku warunkiem odbioru będzie przedstawienie potwierdzenia 

dowodu wpłaty za parkowanie pojazdu. 

9. Kupujący odbiera autobus własnym sprzętem i na własny koszt. 

10.  Uwaga: Oferenci, którzy nie wywiązali się z realizacji poprzednich umów tj. nie odebrali 

kupionych autobusów nie zostaną dopuszczeni do bieżącego postępowania i ich oferty nie 

będą rozpatrywane. 

 

 

 

 

Osoby do kontaktu:  
Piotr Nowicki tel 22-751-33-79 wew. 26, e-mail: techniczny@kmlomianki.info   

Robert Pawłowski tel. 22-751-33-79 wew.21 lub 23, e-mail: stacja.obslugi@kmlomianki.info  

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – formularz oferty. 
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Fotografie autobusów:  

 

Autobus nr tab. 768 

 
 

 

Autobus nr 765 

 
 



 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 

FORMULARZ OFERTY 

sprzedaż 2 szt. używanych autobusów miejskich 
 

Sprzedający: 
Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248,  

tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 

 

Kupujący: 

Imię i nazwisko/ nazwa  

Adres  

 

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 

1. Składam ofertę na zakup autobusu/autobusów *: 

Lp. Nr inw. Marka 
Rok 

produkcji 
Cena netto 

Cena brutto  

(wraz z 23% VAT) 

1 765 Jelcz 121M 1997   

2 768 Jelcz 120M 1998   

*proszę podać cenę przy pojeździe, którego kupnem są Państwo zainteresowani 

 

2. Zobowiązuję się zapłacić cenę nabycia w formie gotówki lub przelewem, niezwłocznie po 

wystawieniu faktury, bądź w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę.  

3. Kupujący oświadcza, że stan techniczny wymienionego pojazdu jest mu znany i  z tego 

tytułu nie będzie rościł żadnych roszczeń do Sprzedawcy. 

4. Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami sprzedaży zamieszczonymi w Ogłoszeniu o 

sprzedaży pojazdów. 
 

 

 

 

…………………………………………………………… 

(miejscowość, data)   (podpis) 


