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INFORMACJA O ZAMIARZE SPRZEDAŻY  
 

1. Nazwa i adres Sprzedającego: 

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. 
 ul. Wrocławska 30 - 38 62 - 800 Kalisz 
 NIP: 618 004 15 28 
 REGON: 000617456 
 tel.: 62 768 00 00  
 fax: 62 768 00 22  
 

2. Rodzaj i przedmiot przeznaczony do sprzedaży: 
2.1. Przedmiotem postępowania jest sprzedaż poniższych składników majątku: 
 

Lp.  NAZWA OPIS  

1. 
AUTOBUS  
VOLVO B10 BSL12 

1. Rok PRODUKCJI - 1997. 
2. Nr VIN YV3R1A717WA003863 
3. NR rej. PK 46769 
4. Przebieg 192 179 km 
5. Ilość - 1 sztuka. 
6. Stan - używany – niekompletny, wymontowane n/w podzespoły: 

-  podzespoły układu hamulcowego, 
-  podzespoły układu pneumatyki, 
-  podzespoły elektroniki, 
-  podzespoły elektryczne, 

2. 
AUTOBUS.  
AUTOSAN H9 

1. Rok PRODUKCJI - 1996. 
2. Nr VIN SUAAW3AAPTS020331 
3. NR rej. KPC 1532 
4. Przebieg 1 561 419  km 
5. Ilość - 1 sztuka. 
6. Stan - używany – niekompletny,  wymontowane n/w podzespoły: 

-  podzespoły układu hamulcowego, 
-  podzespoły układu pneumatyki, 
-  podzespoły elektroniki, 
-  podzespoły elektryczne, 

3. 
AUTOBUS  
AUTOSAN A1010T 

1. Rok PRODUKCJI - 2005. 
2. Nr VIN SUADB4RDP5S610496 
3. NR rej. PK 34761 
4. Przebieg  996 501 km 
5. Ilość - 1 sztuka. 
6. Stan - używany – powypadkowy- niekompletny, wymontowane n/w 

podzespoły: 
-  silnik, 
-  skrzynia biegów, 
-  podzespoły elektroniki, 
-  podzespoły układu hamulcowego, 
-  elementy zabudowy, 

 

2.2. Miejsce lokalizacji przedmiotów do sprzedaży: 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 30-38 na 
terenie Kaliskich Linii  Autobusowych  

2.3. Sprzedający dopuszcza możliwość osobistego dokonania oględzin przez 
zainteresowanego Oferenta, w dni robocze w godz. 8:00 - 14:00 po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu oględzin. 

2.4. Do zaoferowanej przez Oferenta ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT 
w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży. 

2.5. PKS w Kaliszu Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne nabytych 
przedmiotów. 

2.6. W terminie 10 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty i po uregulowaniu 
należności, Kupujący którego ofertę wybrano zobowiązany jest dokonać odbioru 
przedmiotów, w ustalonym terminie we własnym zakresie i na własny koszt (demontaż, 
środek transportu, załadunek).  
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2.7. Wszystkie koszty związane z demontażem, załadunkiem, transportem oraz odbiorem 
przedmiotów ponosi Kupujący. 

2.8. Oferent może złożyć ofertę na dowolny składnik majątku wskazany w poz. 1-3,. 
 

3. Miejsce oraz termin składania ofert. 
3.1. Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 27 marca 2021 r. do godz. 11:00 w siedzibie PKS 

w Kaliszu Sp. z o.o. w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 30 - 38. Osobistego złożenia oferty 
można dokonać wyłącznie w sekretariacie PKS w Kaliszu Sp. z o.o. w Kaliszu przy 
ul. Wrocławskiej 30 - 38 (pokój nr 101). Za datę wpływu przyjmuje się datę 
zarejestrowania oferty w sekretariacie Spółki.  

4. Opis sposobu przygotowania oferty. 
4.1. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny 

i trwały, opatrzoną podpisem oferenta lub osób go reprezentujących. Wszelkie poprawki 
w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem oferenta lub 
osób go reprezentujących. 

4.2. Oferta winna być złożona na „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik do niniejszego 
ogłoszenia (wypełniony i podpisany). 

4.3. Oferty niezłożone na „Formularzu oferty” zostaną odrzucone. 
4.4. Oferent zamieści „Formularz oferty” w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem:  

,,Oferta na zakup AUTOBUSU TYP i MODEL  - PKS w Kaliszu (PKS/ZP/01/2021).” 
 
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. Przy ocenie ofert Sprzedający będzie się kierował następującym kryterium:  

 - Cena netto – 100 %  
5.4. Najkorzystniejszą ofertą na dany środek majątkowy będzie oferta, która uzyska najwyższą 

cenę netto. 
5.5. 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. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania składnika majątku ze sprzedaży bez podania 
przyczyny w każdym czasie.  

8. Złożenie oferty stanowi akceptację faktu, iż sprzedawany składnik majątku jest rzeczą 
używaną, a Sprzedający nie udziela gwarancji i w odniesieniu do podmiotów, nie będących 
konsumentami wyłącza prawo rękojmi na podstawie przepisów prawa cywilnego. 

 
Załącznik: 
- Formularz oferty 
- Zdjęcia 
 
Kontakt: 
Arkadiusz Pyłypiw 509 151 261 – SPRAWY TECHNICZNE  
Sławomir Pawlak  501 516 941 – SPRAWY FORMALNE  
 
 
         
                            Prezes Zarządu   
Kalisz, dnia 22-03-2021 r.                                 /-/ 
                          Tadeusz Nowacki 
       ................................................................... 
                /Zatwierdzam/ 


