Gdańsk, dnia 15.09.2020 r.

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, ogłasza
nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na
Sprzedaż 24 sztuk autobusów
1. Przedmiotem

pisemnego przetargu ofertowego jest sprzedaż autobusów
miejskich MAN 283 – 7 szt., Mercedes O 405 GN – 2 szt. oraz Mercedes O 405 N -15
szt.
2. Autobusy wycofane z eksploatacji ze względu na wprowadzenie do użytkowania
nowego taboru. Pojazdy zużyte w stopniu wynikającym z aktualnego przebiegu oraz
okresu eksploatacji
w trudnych warunkach komunikacji miejskiej. Opony
i akumulatory zużyte w stopniu adekwatnym do wieku i przebiegu pojazdu. Autobusy
bez paliwa.
3. Szczegółowy opis autobusów w załączniku do ogłoszenia wraz z minimalną ceną za
poszególne autobusy zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedającego:
www.gait.pl – przetargi.
4. Sprzedający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdy z autobusów.
5. Sposób zapłaty

1) Kupujący dokona zapłaty za autobusy w terminie 3 dni roboczych od dnia wystawienia
Faktury pro-forma, na rachunek Sprzedającego:
Bank PKO S.A. nr 85 1240 1268 1111 0010 5767 4189. Faktura pro-forma zostanie
wystawiona na całą wartość zakupionych przed Kupującego autobusów.
2) Faktura pro-forma zostanie wystawiona przez Sprzedającego nie później niż
w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania. W terminie 7 dni od otrzymania
zapłaty Sprzedający wystawi Fakturę VAT na wartość dokonanej wpłaty przez
Kupującego.
6.

Odbiór autobusów przez Nabywcę
1) Odbiór autobusów nastąpi na podstawie potwierdzenia przez Kupującego
wykonania zapłaty za autobusy, o której mowa w ust. 5 pkt 1 ogłoszenia.
2) Miejsce odbioru: z terenu Zajezdni Autobusowej Gdańsk-Wrzeszcz, Gdańskich
Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., al. gen. J. Hallera 142, 80-416 Gdańsk.
3) Termin odbioru: do 5 dni roboczych od dnia zapłaty za Fakturę pro-forma.
Dokładny termin odbioru autobusów zostanie ustalony z Kupującym. Koszty
i organizacja odbioru autobusów leżą po stronie Kupującego.
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4) Odbiór autobusów zostanie zakończony przekazaniem dokumentów pojazdu
Kupującemu.
7. Sposób przygotowania oferty

1) Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Nieograniczony
pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż autobusów” do dnia 29.09.2020 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:
www.gait.pl – przetargi.

8. 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, Sekreteriat, pokój Nr 11.
9. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Sprzedającego,
tj. Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., al. gen. J. Hallera 142, 80-416 Gdańsk,
Zajezdnia Autobusowa Gdańsk-Wrzeszcz, pokój Nr 25.
10. Kupującym zostaje Oferent, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą spośród

złożonych ofert.
Oferent dokona wizji lokalnej i samodzielnej oceny autobusów przed złożeniem
oferty. Autobusy można oglądać przed terminem otwarcia ofert, po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Wydziału Zaplecza Technicznego Autobusów
w Gdańsku, Wojciechem Kamińskim: al. gen. J. Hallera 142, 80-416 Gdańsk,
tel. 693-898-762, e-mail: w.kaminski@gait.pl
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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