OZ-P/KLA/06/2018

Kalisz, dnia 20 marca 2018 roku

INFORMACJA
1. Nazwa i adres Sprzedającego:
Kaliskie Linie Autobusowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wrocławska 30 - 38, 62 - 800 Kalisz
NIP: 618-00-33-902 REGON: 250442603
tel.: 62 768 00 00
fax: 62 768 00 22
2. Rodzaj i przedmiot przeznaczony do sprzedaży:
2.1. Przedmiotem postępowania jest sprzedaż poniższych używanych przyczep oraz łódki tj.:
Lp.

Nr
boczny

1.

0118

2.

0117

3.

-

Nazwa
przedmiotu
Przyczepa
campingowa
Przyczepa
campingowa

Marka

Model,
Typ

Rok
prod.

Nr
nadwozia

Nr rejest.

UWAGI

NIEWIADÓW

N-126

1988

7493

KLN450P

-

NIEWIADÓW

N-126

1988

479

KLN448P

-

-

-

-

-

-

w zestawie wiosła
(szt. 2) oraz kapok

Łódka

2.2. Sprzedający dopuszcza możliwośd osobistego dokonania oględzin przez zainteresowanego Oferenta, po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin.
osoba do kontaktu: Jerzy Matysiak tel.: 603 064 764
2.3. KLA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne nabytych przyczep oraz łódki.
2.4. W terminie 5 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty i po uregulowaniu należności, osoba której
ofertę wybrano zobowiązana jest dokonad odbioru przyczepy/łódki, w ustalonym terminie we własnym
zakresie i na własny koszt.
2.5. Wszystkie koszty związane z odbiorem przyczepy/łódki ponosi Kupujący.
3. Miejsce oraz termin składania ofert.
3.1. Pisemną ofertę należy złożyd do Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. przy ul. Wrocławskiej 30 - 38, 62 - 800
Kalisz. Osobistego złożenia oferty można dokonad wyłącznie w sekretariacie Spółki w Kaliszu przy
ul. Wrocławskiej 30 - 38 (pokój nr 101).
3.2. Termin składania ofert ustala się na dzieo 3 kwietnia 2018 r. do godz. 14:00.
Za datę wpływu przyjmuje się datę zarejestrowania oferty w sekretariacie Spółki.
4. Opis sposobu przygotowania oferty.
4.1. Oferta winna byd złożona na „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia (wypełniony
i podpisany).
4.2. Oferent zamieści „Formularz oferty” w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem:
,,KLA - oferta na zakup przyczep”
OZ-P/KLA/06/2018
5. Opis kryteriów, którymi Sprzedający będzie się kierował przy wyborze oferty.
5.1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Sprzedającego.
5.2. Oferty zostaną ocenione oddzielnie dla poszczególnych przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży.
5.3. Wybrane zostaną oferty uczestników postępowania, którzy zaproponują najwyższą cenę brutto na dany przedmiot.
5.4. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tą samą cenę.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej ze złożonych ofert bez podawania przyczyny, bądź
przedłużenia terminu składania ofert.
7. Złożenie oferty stanowi akceptację faktu, iż sprzedawana przyczepa / łódka jest rzeczą używaną, a Sprzedający nie
udziela gwarancji i w odniesieniu do podmiotów, nie będących konsumentami wyłącza prawo rękojmi na
podstawie przepisów prawa cywilnego.
8. Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości bez
podania przyczyn.
Załączniki:
- Formularz oferty - do pobrania u dyspozytora
lub pok. 105 Elżbieta Janiak tel. 62 768 00 33

Prezes Zarządu
Tomasz Szymaoski
...................................................................
/Zatwierdzam/

OZ-P/KLA/06/2018
.
..............................................,

dn. ............................................

Imię i nazwisko lub nazwa Oferenta: ...........................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................................................................................
REGON (tylko przedsiębiorcy): .........................................................................................................................................................
NIP: .....................................................................................................................................................................................................................
Telefon: ...........................................................................................................................................................................................................
FORMULARZ OFERTY
1. Niniejszym składam ofertę na zakup tych przedmiotów, przy których w kolumnie nr 3 oferuję
cenę brutto:
Lp.

Wyszczególnienie

Oferowana cena brutto w zł

1

2

3

1.

Przyczepa campingowa NIEWIADÓW N-126,
nr inewn. 0118
rok produkcji 1988

2.

Przyczepa campingowa NIEWIADÓW N-126,
nr inewn. 0117
rok produkcji 1988

3.

Łódka plus dwa wiosła oraz kapok
W kolumnie nr 3 „Oferowana cena brutto w zł” przy pozycji wybranego przedmiotu, na który składa się
ofertę zakupu należy wpisać cenę brutto.

2. Oświadczam, iż
a) zapoznałem się z treścią ogłoszenia i nie wnoszę do niego zastrzeżeo, akceptuję warunki
płatności oraz zdobyłem wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty;
b) zapoznałem się z aktualnym stanem technicznym i prawnym oraz nie wnoszę jakichkolwiek
zastrzeżeo w tym względzie i zrzekam się roszczeo z tytułu rękojmi;
c) zobowiązuję się do odbioru nabytej przyczepy / łódki w terminie 5 dni od daty otrzymania
informacji o wyborze oferty po wcześniejszym uregulowaniu płatności;
d) akceptuję fakt, iż sprzedawane przyczepy/łódka są używane, a Sprzedający nie udziela
gwarancji i w odniesieniu do podmiotów, nie będących konsumentami wyłącza prawo
rękojmi na podstawie przepisów prawa cywilnego;
e) cena sprzedaży stanowi zaoferowaną przez Oferenta cenę brutto;
f) uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia 20.04.2018 r.

.................................................................
/podpis/y oferenta lub osoby/osób upoważnionych

