
ZAPYTANIE OFERTOWE

Chojnice, 05-07-2019r.
Zamawiający:
Miejski Zakład Komunikacji
Sp. z o.o. w Chojnicach 
ul. Angowicka 53
89-600 Chojnice

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

W związku z zamiarem sprzedaży przez MZK Sp. z o.o.  używanego autobusów marki:

JELCZ M081
- rok produkcji 2001
- stan licznika 602676
- autobus wycofany z eksploatacji
- autobus z ważnym przeglądem do 21 sierpnia br 

CENA Wywoławcza 14 000 zł brutto
słownie – czternaście tysięcy złotych 

Prezes Zarządu informuje o możliwości złożenia oferty cenowej na zakup przedmiotowego
sprzętu pod nazwą: „Zakup autobusu używanego będących własnością Miejskiego 
Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach”

I. Charakterystyka sprzętu:
Sprzedający do oferty załączy skan dokumentu i zdjęcia identyfikacyjnego pojazdu ze
wszystkimi podstawowymi parametrami dla oceny stanu technicznego autobusów.

II. Miejsce postoju autobusów:
Chojnice teren zajezdni MZK, potencjalni oferenci mogą obejrzeć pojazdy codziennie 
(od poniedziałku do piątku) w godzinach 6.00-14.00.

III. Wybór oferty:
Nastąpi w oparciu o jedyne kryterium jakim jest zaoferowana cena.

IV. Termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 25.07.2019r. do godz. 11:00.
2. Dopuszcza się złożenie oferty:
-  w formie pisemnej na adres: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., 89-600 Chojnice,
- za pośrednictwem faksu: 52 397 35 66;
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: mzk@mzkchojnice.pl
3. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy.
4. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Mirosław Brzuzy – tel. 502 556 574, e-mail. mzk@mzkchojnice.pl

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego (nie 
wybrania najkorzystniejszej cenowo oferty).

Autobusy sprzedawany z dwoma kasownikami typu NJ24  i trzema tablicami 
kierunkowymi klapkowymi (przód, bok i tył) wraz ze sterownikiem STR1-2. 



Informujemy również, iż jest możliwość  wgrania kilku kierunków do uzgodnienia po 
złożeniu oferty.

Z chwilą sprzedaży pojazdów, nabywca zobowiąże się, iż wypowie umowę ubezpieczenia OC
w terminie siedmiu dni od kupna pojazdu..

Załączniki:
- Formularz ofertowy
- Zdjęcia
- Dodatkowe informacje o pojazdach
- druk wypowiedzenia umowy OC


