
OGŁOSZENIE 
 

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna  
87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39 

ogłasza  
pierwszy (I) przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż pojazdów używanych  

 
I 

Organizator przetargu 
Organizatorem przetargu i właścicielem pojazdów używanych, stanowiących przedmiot przetargu, jest Kujawsko-
Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku, ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek, 
NIP: 888 311 58 16, REGON: 341 266 700, telefon: 54 230 90 20, adres e-mail: biurozarzadu@kpts.com.pl , witryna: 
www.bip.kpts.com.pl .  
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00 w dni robocze. 

II 
Zasady i warunki przetargu 

Zasady i warunki przeprowadzenia pierwszego (I) przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż przez spółkę: 
Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A., pojazdów używanych, określa Regulamin pierwszego (I) 
przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż pojazdów używanych, zwany dalej „Regulaminem”. 

 

III 
Przedmiot przetargu, ceny wywoławcze 

1. Przedmiot I przetargu stanowią pojazdy używane w liczbie 24 szt - pogrupowane w 5 pakietach sprzedażowych. 
2. Zestawienie pakietów i pojazdów w pakiecie, miejsca garażowania autobusów oraz ceny wywoławcze (w zł) 

poszczególnych pojazdów i pakietów zawiera poniższa tabela 
 

Nr 
pak
ietu 

Miejsce 
garażowania 

pojazdów 

Rodzaj 
pojazdu 

Marka Typ 
Rok 

produ-
kcji 

Nr 
rejestra-

cyjny 

Nr 
VIN / nadwozia 

Cena 
wywoła-

wcza 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Włocławek 
ul. Wieniecka 39 

Autobus Autosan H9-21 1996 CLI06YN SUAAW3AAPTS020208 5 700,00 
Autobus Autosan H9-21 1996 CLI11YN SUAAW3AAPTS020662 6 300,00 
Autobus Autosan H9-21 1997 CLI90YN SUAAW3AAPVS020766 5 700,00 
Autobus Autosan H10-10 1993 CLI45YP 110028 6 650,00 
Autobus Autosan H10-10 1992 CLI16YN SUADW3PNS100008 6 650,00 
Autobus Autosan H10-10 1999 CLI54YN SUADW3ACPXS-160970 5 700,00 

Autobus Karosa* 
C510345

B 
1999 CLIFF07 TMKC51034XM201878 10 850,00 

Inowrocław 
Pl. Kasprowicza 5 

Autobus Autosan H10-11 1998 CLI54YP SUAAW4TTPWS580242 7 800,00 
Autobus Autosan H10-12 1996 CLI13YP SUADW4TTPTS550004 6 800,00 
Autobus Autosan H9-21 1992 CLI97UA 770049 6 300,00 
Autobus Autosan H9-21 1996 CLI11YP SUAAW3AAPTS020413 6 300,00 
Autobus Autosan H9-21 1994 CLI35YM 950018 5 700,00 

Mogilno 
ul. Kościuszki 17 

Autobus Autosan H10-10 1993 CLI64YM 110005 6 650,00 
Autobus Autosan H9-21 1992 CMG4E55 770044 5 700,00 
Autobus Autosan H10-10 1993 CLI38YM 110015 6 650,00 

Dylewo k/Rypina 
50B 

Autobus Autosan H9-21 1998 CRY87SU SUAAW3AAPWS021139 5 700,00 
Autobus Autosan H9-21 1995 CRY93SU SUAAW3AAPSS990091 6 300,00 
Autobus Mercedes O303 1987 CRY9P16 WDB30052113053005 14 900,00 

 

Brodnica 
ul. Podgórna 66a 

 

Autobus Autosan H10-10 1995 CLI21YN SUADW3ACPSS160297 5 550,00 
Pogotow.
technicz. 

Kamaz 5511 1988 CBR62WH 320834 7 200,00 

                                                                   Cena wywoławcza dla pakietu nr 1 139 100,00 

2 
Mogilno 

ul. Kościuszki 17 
Autobus Jelcz D120 1990 CMG4E24 SUJD12000L0000058 13 200,00 

                                                                    Cena wywoławcza dla pakietu nr 2 13 200,00 

3 
Brodnica 

ul. Podgórna 66a 
Autobus Neoplan N316 2001 CMG4E47 SU92331661BPN1038 36 800,00 

                                   Cena wywoławcza dla pakietu nr 3 36 800,00 

4 
Brodnica 

ul. Podgórna 66a 
Autobus Man A13 1999 CLI99YN WMAA130298T001103 21 300,00 

                                   Cena wywoławcza dla pakietu nr 4 21 300,00 

5 
Włocławek 

ul. Wieniecka 39 
Autobus Scania Irizar 2002 CGD19YN YS4K4X20001837167 42 400,00 

                                   Cena wywoławcza dla pakietu nr 5 42 400,00 
 

*Uwaga: Autobus Karosa CLI FF07 nie posiada silnika, skrzyni biegów i przekładni głównej 
 

3. Ceny wywoławcze dla każdego pojazdu i pakietu, wymienionego w pkt 2, zawierają podatek VAT w stawce 23%. 
 

 
 
 



IV 
Miejsce i termin oględzin pojazdów 

1. Pojazdy, będące przedmiotem przetargu, można oglądać tylko w dni robocze, w miejscu ich garażowania w 
terminie od dnia 05.05.2021r. do dnia 21.05.2021r. w godz. od 9.00 do 14.00.  

2. Miejsce garażowania pojazdów, dla każdego pakietu, zostało określone w rozdziale III. 
3. Informacje dotyczące sprzedawanych pojazdów można uzyskać w dni robocze, w godz. od 7:00 do 15:00, pod 

następującymi numerami telefonów: 
1/ tel. 571 319 922 – dotyczy pojazdów garażowanych we Włocławku, 
2/ tel. 571 319 555 – dotyczy pojazdu garażowanego w Inowrocławiu. 
3/ tel. 571 319 888 – dotyczy pojazdów garażowanych w Mogilnie,  
4/ tel. 571 319 666 – dotyczy pojazdów garażowanych w Dylewie,  
5/ tel. 571 319 800 – dotyczy pojazdów garażowanych w Brodnicy,  

 

V 
Wadium 

1. Wadium wnosi się w pieniądzu. 
2. Wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej, każdego wybranego pakietu, należy wpłacić przelewem na konto 

organizatora przetargu nr: 71 1090 1069 0000 0000 0701 3971, w terminie do dnia 21.05.2021r.   
Za skuteczny termin wpłacenia wadium na konto uznaje się termin zaksięgowania środków pieniężnych na 
rachunku bankowym organizatora przetargu.  

3. Organizator przetargu nakłada na uczestnika przetargu obowiązek osobistego wniesienia wadium, co oznacza, że 
wadium musi być wpłacone przez podmiot, który składa ofertę. 

4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia 
pojazdów. 

5. Wadium przepada na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli: 
1/ Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez 

Organizatora przetargu, 
2/ Organizator przetargu (Sprzedawca) odstąpi od umowy z powodu nie zapłacenia przez nabywcę całej ceny 

nabycia za pojazdy, w wyznaczonym terminie.   
6. Warunki dotyczące zwrotu wadium określa Regulamin I przetargu. 

 

VI 
Oferta i dokumenty wymagane wraz z ofertą 

1.  Oferta zakupu złożona w przetargu powinna zawierać w szczególności: 
1/ imię, nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa oraz dane teleadresowe, a w przypadku osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą – również adres zamieszkania, 
2/ oferowaną cenę dla wybranego pakietu oraz oddzielnie dla każdego pojazdu w pakiecie, 
3/ oświadczenie Oferenta, że: 
     a)  zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za 

skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 
     b)   zapoznał się z treścią Regulaminu I przetargu, wzorem umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń, 
     c)  dokona zapłaty ceny nabycia w wyznaczonym terminie i na wskazane konto, 

d) wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu związanym z uczestnictwem w 
niniejszym przetargu - w przypadku gdy Oferent nie przekazuje danych informacyjnych innych niż 
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie 
do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Oferent nie składa – dokonuje przekreślenia 
treści tego oświadczenia w formularzu oferty,  

4/ informację o terminie związania ofertą, 
5/ podpis pod treścią oferty. 

2. Jeżeli w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1, ppkt 3, Oferent nie dokona wyboru żadnej opcji, zgodnie z treścią 
ppkt 3 lit. b), Organizator przetargu uzna, że Oferent nie zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym 
przedmiotu przetargu, oraz że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin 

3. Każdy Oferent może złożyć oferty na dowolną ilość pakietów, z tym że na jeden pakiet może złożyć tylko jedną 
ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie określoną propozycję. Złożenie większej liczby ofert na ten sam pakiet, 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta na ten pakiet. 

4. Składając ofertę na wybrany pakiet (pakiety) Oferent wypełnia wzór formularza oferty – odpowiedni dla każdego 
wybranego pakietu. Wzory formularzy dla poszczególnych pakietów stanowią załączniki o nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 
5. 

5.  Oferta złożona na wybrany pakiet musi obejmować wszystkie pojazdy wymienione w tym pakiecie.  
6.  Wraz z wypełnionym formularzem ofertowym Oferent składa: 
     1/ w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – dokument w postaci aktualnego odpisu z 

właściwego rejestru lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców pobraną 
zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2019r., 
poz. 1500 z późn. zm.) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgłoszenia do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego lub pobranego nie wcześniej niż 2 miesiące 
przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem składania ofert.  



Osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej do oferty dołączają dokument w postaci aktualnego 
odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. 

7. Zaleca się, aby do oferty oferent dołączył dokument potwierdzający wpłacenie wadium w wymaganej wysokości 
lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię tego dokumentu. 

8. Formularz oferty oraz wszystkie wymagane załączniki i inne dokumenty wymienione w niniejszym rozdziale, 
muszą być sporządzone pisemnie w języku polskim pismem czytelnym. Oferta oraz wszystkie załączniki, które 
sporządza Oferent muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta w obrocie 
gospodarczym zgodnie z aktem rejestrowym i wymogami ustawowymi. Oferent składa ofertę w zamkniętej 
kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. 
Zamknięta koperta lub inne opakowanie na zewnętrznej stronie musi zawierać adres i nazwę Oferenta 
(dopuszcza się odcisk pieczęci) oraz oznaczenie: 
 

Oferta na zakup pojazdów używanych” – pakiet nr …” (Oferent wpisuje nr pakietu/pakietów, na które składa 
ofertę/oferty).Oznaczenie sprawy: KPTS-S-2/SP/1/21/84. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 

9. W jednej kopercie lub innym opakowaniu Oferent może umieścić dowolną ilość formularzy ofertowych na dowolną 
ilość pakietów. 

VII 
Termin i miejsce składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 21.05.2021r. do godz. 15:00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Transportu 
Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, lokal-sekretariat (I piętro, pokój nr 27). 

2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin (datę i godzinę) otrzymania oferty przez Organizatora przetargu. 
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni a jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
5. Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym miejscu (lokalu) niż 

wskazanie w pkt.  

VIII 
Termin i miejsce otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Transportu 
Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku (87-800) przy ul. Wienieckiej 39, lokal – sala konferencyjna 
(parter). 

2. Otwarcia ofert dokonuje komisja przetargowa. 
3. W sesji otwarcia ofert mogą brać udział tylko uczestnicy przetargu. 
4. Podczas otwarcia ofert, prowadzący przetarg poda nazwy (firmy) oraz adresy oferentów oraz wysokość 

oferowanej ceny. 
5. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 

 

IX 
Informacje o odrzuceniu oferty 

1. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:  
1/ oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu, 
2/ nie zostało wniesione wadium w wymaganej wysokości, formie i wymaganym terminie - w takim przypadku 

komisja odstępuje od sprawdzania oferty oraz oceny kompletności i poprawności złożonych dokumentów. 
3/ oferta nie odpowiada warunkom przetargu lub jest niezgodna z Regulaminem, 
4/ oferowana cena za wybrany pakiet jest niższa od ceny wywoławczej, 
5/ oferowana cena za poszczególny pojazd w pakiecie (wystarczy jeden) jest niższa od ceny wywoławczej, 
6/ oferta nie zawiera danych i dokumentów wymaganych Regulaminem lub są one niekompletne czy nieczytelne - 

z zastrzeżeniem postanowień wynikających z pkt 2, 
7/ oferta została złożona jako oferta wariantowa, 
8/ oferta została złożona przez osoby wyłączone z udziału w przetargu. 

2. Jeżeli oferta jest nieczytelna, budzi wątpliwości, nie zawiera wymaganych dokumentów, a Oferent w wymaganym 
terminie właściwie dokonał wpłaty wadium – komisja może wezwać go do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia 
dokumentów. 

3. O odrzuceniu oferty komisja powiadamia Oferenta, którego oferta została odrzucona, podając uzasadnienie. 
Dopuszczalna jest droga elektroniczna. 

X 
Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu 

1. Szczegółowe warunki przetargu oraz zakres informacji, które powinny być zawarte w ofercie, określa Regulamin I 
przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż pojazdów używanych (wraz z załącznikami).  

2. Z Regulaminem, o którym mowa w pkt 1, można zapoznać się: 
1/ na stronie internetowej www.bip.kpts.com.pl  (zakładka „Przetargi” => „niepodlegające ustawie” => „Pierwszy (I) 

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż pojazdów używanych, znak: KPTS-S-2/SP/1/21/84”), 
2/ w siedzibie Organizatora przetargu we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39 – biuro-lokal nr 55 (III piętro) - tam 

można otrzymać również załączniki do wypełnienia w wersji papierowej, o których mowa w pkt 3 poniżej. 
3. Załączniki do pobrania w wersji elektronicznej, w postaci formularzy ofertowych (załącznik nr 1 i nr 2, znajdują się 

na stronie internetowej www.bip.kpts.com.pl  (zakładka „Przetargi” => „niepodlegające ustawie” => „Pierwszy (I) 
przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż pojazdów używanych, znak: KPTS-S-2/SP/1/21/84”) pod treścią 
Ogłoszenia i Regulaminu I przetargu, w bloku tematycznym zatytułowanym „Załączniki /do pobrania/”. 

 



XI 
Postanowienia końcowe 

1. W przypadku złożenia równorzędnych ofert na pakiet o tym samym numerze, przetarg będzie kontynuowany w 
formie dodatkowego przetargu ustnego ograniczonego – licytacji – dla oferentów, którzy złożyli najkorzystniejsze 
równorzędne oferty dla tego pakietu. 

2. I przetarg, w całości lub w części dotyczącej określonego pakietu, uważa się za zakończony wynikiem 
negatywnym, jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia 
warunków przetargu lub gdy nikt nie przystąpił do dodatkowego przetargu ustnego ograniczonego albo żaden z 
uczestników dodatkowego przetargu ustnego ograniczonego nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.  

3. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu w całości lub w części 
dotyczącej określonego pakietu oraz odpowiednio: jego unieważnienia lub zamknięcia bez wybrania jakiejkolwiek 
z ofert – bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania. Z tego tytułu oferentom nie przysługują żadne 
roszczenia odszkodowawcze. 

4. Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: 
1/ okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez Oferenta koperty, w której 

znajduje się składana przez niego oferta, 
2/ nieotrzymania przez Oferenta informacji związanych z prowadzonym postępowaniem przetargowym w 

przypadku wskazania przez Oferenta w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu, faksu, adresu e-mail, 
3/ okoliczności wynikających z błędnego wskazania przez Oferenta informacji dotyczących „numeru konta”, na 

który należy zwrócić wniesione wadium. 
5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do Regulaminu 

 
 

Włocławek, dnia 05.05.2021r. 
 

Publikacja ogłoszenia:                                                                                                   
- strona internetowa  
- tablica ogłoszeń 


