Gdańsk, dnia 10.08.2018 r.

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2, ogłasza
nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na:

Sprzedaż 3 sztuk tramwajów typu 105 Na po kasacji (złomowanie)
1. Przedmiotem nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego jest sprzedaż 3 szt.
tramwajów typu 105 Na, o numerach bocznych 1354, 1347, 1298, częściowo
zdekompletowanych, wycofanych z eksploatacji i przeznaczonych do sprzedaży,
sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 38.11.49.0 – Wraki przeznaczone
do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające (dalej „tramwaje“).
Lp.

Nr boczny
tramwaju

1

1354

2

1347

3

1298

Lista brakujących części w każdym tramwaju

Przekaźnik sterowania rozruchu PST/PSR, lampy + świetlówki +
stateczniki oświetlenia wewnętrznego tramwaju, przekształtnik,
silnik Lta, stycznik STT 300, SU 320, tablice stycznikowe w
podwoziu, nawrotnik, 5 sztuk foteli pasażerskich, wszystkie szyby,
przetwornica, akumulatory, odbierak OTK, silniki maszyn
drzwiowych, sterowniki drzwi, poręcze pasażerskie.

2. Cena minimalna: 51.000,00 zł brutto.
3. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Sposób zapłaty
1)

Kupujący dokona zapłaty za tramwaje w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania
umowy, a przed odbiorem tramwajów, na rachunek Sprzedającego:
Bank PKO S.A. nr 85 1240 1268 1111 0010 5767 4189

2)
3)

Faktura VAT zostanie wystawiona przez Sprzedającego nie później niż w terminie 14
dni od dnia otrzymania zapłaty, o której mowa w pkt 1.
W przypadku gdy Kupujący będzie czynnym podatnikiem VAT na dzień dokonania
transakcji i dokona zakupu celem rozbiórki z przeznaczeniem na złom zobowiązanym
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4)

do rozliczenia podatku VAT od przedmiotowej sprzedaży będzie Kupujący w ramach
mechanizmu odwrotnego obciążenia.
W przypadku gdy Kupujący nie będzie czynnym podatnikiem VAT na dzień dokonania
transakcji lub będzie czynnym podatnikiem VAT na dzień transakcji,
ale nabędzie tramwaje na własne potrzeby lub celem odsprzedaży, zobowiązanym
do rozliczenia podatku VAT będzie Sprzedający.

5. Odbiór tramwajów przez Nabywcę
1)

Odbiór tramwajów na podstawie potwierdzenia przez Kupującego wykonania zapłaty
za tramwaje, o której mowa w ust. 4 pkt 1 ogłoszenia.

2)

Miejsce odbioru: Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., Zajezdnia Tramwajowa
Gdańsk Nowy Port, ul. Władysława IV 12, 80-001 Gdańsk.

3)

Termin odbioru: 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Dokładny termin odbioru tramwajów zostanie ustalony z Kupującym. Ze względu
na specyficzny charakter ruchu na terenie zajezdni oraz konieczność zapewnienia
drożności zajezdni, Sprzedający zastrzega sobie prawo narzucenia godzin
przekazania tramwajów. Kupujący zobowiązany jest dokonać załadunku tramwajów
w sposób nienaruszający ciągłości ruchu oraz organizacji pracy na terenie zajezdni.
Tramwaje będą odbierane w całości, bez konieczności demontażu jakichkolwiek
elementów infrastruktury zajezdni.

4)

Koszty i organizacja załadunku/ transportu tramwajów po stronie Kupującego.

5)

Odbiór tramwajów zostanie potwierdzony podpisanym przez obie strony bez
zastrzeżeń protokołem zdawczo-odbiorczym.

6. Sposób przygotowania oferty
1)

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „NIEOGRANICZONY
PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ 3 SZTUK TRAMWAJÓW TYPU 105
NA PO KASACJI” do dnia 06.09.2018 r. do godz. 9:30.
2) Złożona oferta powinna zawierać obowiązkowo:
a) Kopię dokumentu potwierdzającego rejestrację Oferenta jako podatnika VAT
czynnego lub podatnika VAT zwolnionego,
b) Prawidłowo wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz Oferty cenowej,
3) Formularz Oferty cenowej dostępny do pobrania na stronie internetowej
Sprzedającego:
https://www.gait.pl/firma/bip/przetargi/
7. Miejsce składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego, tj. Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp.
z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, pokój nr 17.
8. Otwarcie ofert
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Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.09.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Sprzedającego, tj.
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, pokój nr 7
lub 17.
9. Kupującym zostaje Oferent, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą spośród
złożonych ofert.
10. Oferent dokona wizji lokalnej i samodzielnej oceny tramwajów przed złożeniem
oferty. Tramwaje można oglądać przed terminem otwarcia ofert, po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Zajezdni Tramwajowej Gdańsk Nowy Port,
Danielem Gierdziejewskim: ul. Władysława IV 12, 80-001 Gdańsk, tel. 500 127 874,
gierdziejewski@gait.pl.
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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