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WÓJT GMINY BOBROWO
OGŁASZA OFERTOWĄ SPRZEDAŻ AUTOBUSU GMINNEGO

1. Nazwa sprzedającego
Gmina Bobrowo, Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo, NIP: 8741683605, REGON: 871118388
2. Opis przedmiot sprzedaży :
Oferujemy do sprzedaży autobus marki mercedes 404 RH (zabudowa SIDERAL).
Podstawowe dane techniczne :
- rok produkcji 1997
- pojemność skokowa 14618 cm
- moc 380 KM
- dopuszczalna masa całkowita 18000 kg
- liczba miejsc 55+1
- przebieg 1 758 000 km
W urzędzie gminy od 2016 roku, w tym czasie wykonano następujące naprawy ( faktury do 
wglądu)
Wykonano między innymi :
- remont kapitalny skrzyni biegów ,
- regeneracja turbosprężarki,
- wymiana oświetlenia zewnętrznego na ledowe ( w tym światła mijania ),
- wymiana oświetlenia wewnętrznego na ledowe ,
- nowe ogrzewanie postojowe Webasto ,
- nowe dwa monitory DVD (w tym jeden z tunerem DVBT),
- maglownica po regeneracji,
- nowe opony przód marki Continental,
- elementy zawieszenia i układów pneumatycznego i hamulcowego wymieniane na bieżąco , 
Autokar serwisowany w ASO Setry i Mercedesa w Kaplitynach k. Olsztyna.
3. Cena wywoławcza pojazdu :
58.000,00 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
Do ceny sprzedaży pojazdu doliczony zostanie 23% podatek VAT.
4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd:
Osoby zainteresowane nabyciem pojazdu mają możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży 
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się celem dokonania oględzin.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Bobrowo, pod numerem telefonu 56/491 
33 67, 607-105-327 w godz. 8.00-15.00.
5. Miejsce i termin otwarcia ofert
Oferty na kupno autobusu wg. załączonego formularza należy składać do sekretariatu Urzędu 
Gminy Bobrowo, Bobrowo 27 pokój nr 12.„Oferta na zakup autobusu MERCEDES 404 RH, 
nie otwierać przed 01.07.2021 r. godz. 10.00 ”. Termin składania ofert upływa 1.07.2021 
roku o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.07.2021 r. o godz. 10:15 w sali narad 
Urzędu Gminy w Bobrowie. Koszty związane z nabyciem samochodu oraz koszty transportu 
ponosi kupujący.
6. Warunki podpisania umowy
Osoba z najwyższą zaproponowaną ceną zakupu samochodu zostanie poinformowana pisemnie 
lub telefonicznie o terminie podpisania umowy. Kupujący otrzyma fakturę zakupu zawierającą 
cenę zakupu samochodu plus + 23 % podatek VAT.



Zał. do ogłoszenia

FORMULARZ OFERTOWY 
NA ZAKUP AUTOBUSU

Dane dotyczące Kupującego 

Nazwa: .........................................................................................................................................  

Siedziba: ...................................................................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej: ....................................................................................................... 

Numer telefonu: ...........................................................................................................................  

Numer REGON: ..........................................................................................................................  

Numer NIP:...................................................................................................................................

Dane dotyczące Sprzedającego
Gmina Bobrowo, Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo, NIP: 87416-83-605, REGON: 871118388 

Zobowiązania Kupującego
Nawiązując do ogłoszenia z dnia ............................... o pisemnej sprzedaży autobusu marki

Mercedes 404 RH (zabudowa SIDERAL), rok produkcji 1997 

oferuję zakup za cenę:........................................................................................................................ zł

(słownie:................................................................................................................................................)

do ceny ofertowej zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią oraz przedmiotem ogłoszenia o pisemnej 
sprzedaży - pojazdu autobus marki Mercedes 404 RH będącego własnością Gminy Bobrowo. Znane 
są mi zasady sprzedaży pojazdu.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnoszę do 
niego zastrzeżeń, nie będę zgłaszał żadnych, związanych z tym stanem roszczeń w przypadku jego 
zakupu.

Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Sprzedającego

(data i czytelny podpis


