
 

 

Jaworzno, dnia 21.12.2020 r. 
 

OFERTA SPRZEDAŻY AUTOBUSÓW UŻYWANYCH  

 

1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Jaworznie, ul. Krakowska 9 oferuje do sprzedaży 
używane autobusy komunikacji miejskiej. 

 

  1 2 3 4 5 

Marka i model Solbus SM12 Solbus SM12 Solbus SM12 Solbus SM12 Solbus SM12 

Nr boczny: 261 262 263 264 265 

Nr rejestracyjny SJ 56261 SJ 56262 SJ 56263 SJ 56264 SJ 56265 

Nr identyf. (VIN) SW9SM12M2ASBA1020 SW9SM12M2ASBA1021 SW9SM12M2ASBA1022 SW9SM12M2ASBA1038 SW9SM12M2ASBA1039 

Data pierwszej rejes: 10.12.2010 10.12.2010 10.12.2010 10.12.2010 10.12.2010 

Typ nadwozia Miejski autobus Miejski autobus Miejski autobus Miejski autobus Miejski autobus 

 

2. Oferowane autobusy można obejrzeć w zajezdni PKM Spółka z o. o., 43-600 Jaworzno ul. Krakowska 9, po 
uprzednim ustaleniu terminu w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. 

3. Informacje w sprawie oferowanych autobusów udzielane będą pod nr telefonu 785-330-607 lub e-mailem: 
rbozek@pkm.jaworzno.pl 

4. Osoby zainteresowane zakupem powinny złożyć pisemną ofertę w terminie do dnia 31.12.2020 r. do godz. 
10:00 w sekretariacie PKM Sp. z o. o. 43-600 Jaworzno ul. Krakowska 9. 

5. Ofertę należy złożyć w postaci wypełnionego Formularza ofertowego w zaklejonej trwale kopercie opatrzonej 
napisem: „Oferta na zakup autobusów używanych”. 

6. Wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej oferty. 

7. Kupujący powinien wskazać wybrane przez siebie autobusy spośród oferowanych poprzez wstawienie znaku 
„X” oraz wpisanie oferowanej ceny w Tabeli nr 1 Formularza ofertowego przy wybranych autobusach. W 
ofercie obowiązkowo należy podać także adres poczty elektronicznej kupującego. 

8. Podmiot, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę za autobus wskazany w Tabeli nr 1 Formularza ofertowego, 
zostanie wezwany do zawarcia umowy w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty wezwania. 

9. Wezwanie do zawarcia umowy przekazane zostanie pocztą elektroniczną na adres wskazany w Formularzu 
ofertowym. Nie stawienie się w powyższym terminie potraktowane zostanie jako odstąpienie od zawarcia 
umowy, a umowa zawarta zostanie z kolejnym oferentem, który zaproponował najwyższą cenę. 

10. W przypadku ofert równoważnych cenowo decydować będzie data i godzina złożenia oferty, zarejestrowana 
przez sekretariat PKM Spółka z o. o. 

11. Aby odebrać pojazd należy dokonać wpłaty na konto Sprzedającego w terminie 3 dni od daty zawarcia 
umowy i odebrać fakturę. 

12. PKM Spółka z o. o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 
 


