
OGŁOSZENIE Z DNIA 16.12.2015 O USTNYM PRZETARGU 

NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI 

 

I. Organizator przetargu i przedmiot przetargu. 

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BIAŁYMSTOKU 

SPÓŁKA AKCYJNA (dalej również: „Organizator”), ul. Fabryczna 1, 15–482 Białystok, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez SĄD REJONOWY W 

BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 

SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000246383, kapitał akcyjny 12.000.000,00 zł,  

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusów: 

1. Autosan H9-21/31   

Cena wywoławcza –3100 zł brutto 

 

Rok: 1992  

Autobus 

Liczba miejsc: 40 

Dopuszczalna masa całkowita: 8400 kg  

Lokalizacja: Białystok 

Kolor – biało - niebieski. 

Silnik: diesel, pojemność - 6540cm3,  

Skrzynia biegów: ręczna. 

Osie: liczba osi - 2. 

Wyposażenie: wspomaganie kierownicy, ogrzewanie postojowe - Webasto,  

Stan: uszkodzony 

Opis ogólny : uszkodzona rama 

 

 

2. Autosan H9-21/41   

 

Cena wywoławcza –3100 zł brutto 

 

Rok: 1994  

Autobus 

Liczba miejsc: 40 

Dopuszczalna masa całkowita: 8400 kg  

Lokalizacja: Białystok 

Kolor – biało - niebieski. 

Silnik: diesel, pojemność - 6540cm3,  

Skrzynia biegów: ręczna. 

Osie: liczba osi - 2. 

Wyposażenie: wspomaganie kierownicy, ogrzewanie postojowe - Webasto,  

Stan: uszkodzony 

Opis ogólny : uszkodzona rama 

 



3. VOLVO B-10 

 

Cena wywoławcza – 15 000zł brutto 

Rok:  1994 

Autobus 

Liczba miejsc: 49+1+1 

Dopuszczalna masa całkowita: 12100kg  

Lokalizacja: Białystok 

Kolor - niebieski. 

Silnik: diesel, turbo, pojemność - 9607cm3, THD103K 

Skrzynia biegów: automatyczna. 

Osie: liczba osi - 2. 

Wyposażenie: wspomaganie kierownicy, ogrzewanie postojowe - Webasto, klimatyzacja,  

Stan: uszkodzony silnik (silnik rozebrany kompletny) 

Opis ogólny: nr VIN YV31M3D12PA040261 

4. VOLVO B10M 

 Cena wywoławcza – 20 000zł brutto 

Rok:  1994 

Autobus 

Liczba miejsc: 49+1+1 

Dopuszczalna masa całkowita: 12100kg  

Lokalizacja: Białystok. 

Silnik: diesel, turbo, pojemność - 9607cm3, THD101G 

Osie: liczba osi - 2. 

Wyposażenie: wspomaganie kierownicy, ogrzewanie postojowe - Webasto, klimatyzacja,  

Stan: uszkodzony 

Opis ogólny: nr VIN YV31MGD14MA026963 

 

II. Miejsce oraz termin przetargu. 

Miejscem przeprowadzenia przetargu jest budynek PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI 

SAMOCHODOWEJ W BIAŁYMSTOKU SPÓŁKI AKCYJNA przy ul. Fabrycznej 1, 15–

482 Białystok – I piętro, sala konferencyjna. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22.12.2015 r. o godzinie 9:30.
 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji tj. 22.12.2015 r.  od godziny 9:15 

III. Cena wywoławcza. 

1. Autosan H9-21/31  – 3 100,00 zł (słownie: tysięcy sto złotych). 

2. Autosan H9-21/41  – 3 100,00 zł (słownie: tysięcy sto złotych). 

3. VOLVO B-10 – 15 000,00  zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 

4. VOLVO B10M – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy  złotych). 

VI. Sposób przeprowadzenia przetargu. 



Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego 

wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny 

dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.  

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden 

uczestnik zaoferował co najmniej cenę wywoławczą. 

 

 

V. Dodatkowe warunki. 

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz 

osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej 

w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co 

do bezstronności komisji przetargowej. 

Wydanie Przedmiotowych ruchomości nabywcy nastąpi po wpłaceniu kwoty wylicytowanej 

w przetargu na konto lub do kasy Spółki. 

Organizator uprawniony jest do zmiany i precyzowania warunków przetargu aż do dnia 

poprzedzającego upływ terminu składania ofert. Organizator zwolniony jest z obowiązku 

zwrotu oferentom jakichkolwiek kosztów wywołanych tymi zmianami i doprecyzowaniami. 

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu do czasu jego rozstrzygnięcia bez 

podania powodu. W takim przypadku Organizator zwolniony jest z obowiązku zwrotu 

oferentom jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w przetargu. Organizator zastrzega 

sobie prawo odstąpienia od przetargu również po jego rozstrzygnięciu. W przypadku, jeżeli 

Organizator odstąpi od przetargu po jego rozstrzygnięciu bez podania powodu, Organizator 

zwróci oferentowi, którego oferta zwycięży, uzasadnione koszty związane z udziałem w 

przetargu. 

 


