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INFORMACJA O ZAMIARZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU 
 
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. 
KOCIOŁ C.O. 

KWM - S 300 kW 

1. Rok budowy - 2011. 

2. Nr fabryczny 968 

3. Ilość - 1 sztuka. 

4. Moc cieplna - 300 kW 

5. Pompa wodna - 780 litrów. 

2. 
KOCIOŁ C.O. 

KWM - S 350 kW 

1. Rok budowy - 2007. 

2. Nr fabryczny 659/07 Sp 4-5 

3. Ilość - 1 sztuka. 

4. Moc ciepła - 350 KW. 

5. Pompa wodna - 930 litrów. 

3. 
KOCIOŁ C.O. 

UKS - 320 

1. Rok budowy - 1993. 

2. Ilość - 1 sztuka. 

3. Kocioł niesprawny. 

4. KOMIN STALOWY 1. Ilość - 2 sztuki. 

5. 

Infrastruktura 

systemu grzewczego 

(kotłownia miałowa) 

1. Wskazana przez Sprzedającego infrastruktura grzewcza zlokalizowana w 

kotłowni miałowej oraz na dachu biurowca PKS. 

2. Oferent wraz z Sprzedającym podczas oględzin określą szczegółowo 

elementy podlegające sprzedaży i demontażu. 

3. Zakup i demontaż dotyczy całości infrastruktury grzewczej wskazanej 

przez Sprzedającego. 

4. Kupujący nie może zakupić i zdemontować wybranej przez siebie tylko 

części infrastruktury grzewczej. 
 

2.2. Miejsce lokalizacji przedmiotów do sprzedaży: 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 30-38. 

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, osoba której ofertę wybrano zobowiązana jest dokonać odbioru 

przedmiotów, w ustalonym terminie we własnym zakresie i na własny koszt (demontaż, 

środek transportu, załadunek).  

2.7. Wszystkie koszty związane z demontażem, załadunkiem, transportem oraz odbiorem 

przedmiotów ponosi Kupujący. 

2.8. W przypadku zakupu infrastruktury systemu grzewczego (pkt 5) kupujący jest 

zobowiązany do demontażu całości wskazanej infrastruktury przez Zamawiającego.  

2.9. Oferent może złożyć ofertę na dowolny składnik majątku wskazany w poz. 1-5, przy czym 

w przypadku kominów (poz. 3) sprzedaż dotyczy 2 sztuk kominów razem. 
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3. Miejsce oraz termin składania ofert. 
3.1. Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 4 marca 2014 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 środków majątkowych PKS w Kaliszu (KPT/NZ/03/2014).” 

 
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 %  
 Formuła oceny:  

 najwyższa cena netto za dany środek majątkowy/cena netto danego środka 

 majątkowego badanej oferty) x100 pkt.  

5.4. Najkorzystniejszą ofertą na dany środek majątkowy będzie oferta, która uzyska najwyższą 

ilość punktów. 

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. 

9. PKS w Kaliszu Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub 
w części bez podania przyczyn. 

 

Załącznik: 

- Formularz oferty 

 
Kontakt: 

Elżbieta Nowak - 62 768 00 33 

Zuzanna Wojnowska - 62 768 00 32 

 
           Prezes Zarządu 

Kalisz, dnia 18.02.2014 r.      Jerzy Walczyński 

       ................................................................... 

                /Zatwierdzam/ 
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..............................................., dn. ............................................ 

 

Imię i nazwisko lub nazwa Oferenta: ........................................................................................................................................... 

Adres: ................................................................................................................................................................................................................ 

REGON (tylko przedsiębiorcy): ......................................................................................................................................................... 

NIP: ..................................................................................................................................................................................................................... 

Telefon: ........................................................................................................................................................................................................... 

 
 
Przedsiębiorstwo Komunikacji  
Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 30-38 
62 - 800 Kalisz 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

1. Niniejszym składam ofertę na zakup tych środków majątkowych, przy których w kolumnie nr 4 

oferuję cenę netto: 

 

Lp. Wyszczególnienie szt. 
Oferowana cena 

netto w zł 
1 2 3 4 

1 KOCIOŁ C.O. KWM - S 300 kW 1  

2 KOCIOŁ C.O. KWM - S 350 kW 1  

3 KOCIOŁ C.O. UKS - 320 1  

4 KOMINY 2  

5 
Infrastruktura systemu 

grzewczego 

Całość wskazana 

przez Sprzedającego 
 

 

W kolumnie nr 4 „Oferowana cena netto w zł” przy pozycji środka majątku, na który składa się ofertę 

zakupu należy wpisać cenę netto. W przypadku wyboru oferty cenę sprzedaży stanowi zaoferowana 

cena netto powiększona o należny podatek VAT. 
 

2. Oświadczam, iż 

a) zapoznałem się z treścią ogłoszenia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, akceptuję warunki 

płatności oraz zdobyłem wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty; 

b) zapoznałem się z aktualnym stanem technicznym i prawnym oraz nie wnoszę jakichkolwiek 

zastrzeżeń w tym względzie i zrzekam się roszczeń z tytułu rękojmi; 

c) zobowiązuję się do odbioru nabytych środków majątkowych w terminie 10 dni od daty 

otrzymania informacji o wyborze oferty po wcześniejszym uregulowaniu płatności; 

d) akceptację fakt, 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; 

e) cena sprzedaży stanowi zaoferowaną cenę netto powiększona o należny podatek VAT; 

f) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 15 dni. 

 
 

................................................................. 
/podpis/y oferenta lub osoby/osób upoważnionych/ 
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POZYCJA 1 - KOCIOŁ C.O. KWM - S 300 kW 
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POZYCJA 2 - KOCIOŁ C.O. KWM - S 350 kW 
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POZYCJA 3 - KOCIOŁ C.O. UKS - 320 
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POZYCJA 4 - KOMINY 
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POZYCJA 5 - INFRASTRUKTURA SYSTEMU GRZEWCZEGO (przykładowa infrastruktura do demontażu) 
 

 
 

 
 

 
 
 


