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OGŁOSZENIE 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie  zaprasza do złożenia 
oferty cenowej na zakup środków trwałych – samochody ciężarowe do 3,5 t. 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Niniejsze ogłoszenie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2. Ofertę cenową sporządza się w języku polskim i składa w formie pisemnej. 
3. Treść oferty cenowej musi odpowiadać treści ogłoszenia. 
4. Zainteresowany ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
5. Oferta powinna być przygotowana na formularzu oferty cenowej, podpisanym przez 
zainteresowanego, który stanowi załącznik   do ogłoszenia. 
6. Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich. 
7. Osobą uprawnioną przez Dyrektora SOSW do bezpośredniego kontaktowania się  z osobami 
zainteresowanymi jest Dariusz Kubala –  stanowisko- kierownik gospodarczy. 

II. OPIS PRZEDMIOTU OGŁOSZENIA 

Samochody ciężarowe do 3,5t  
 
1. MARKA: FIAT   
MODEL: DUKATO 10 m 2.8 TD Kat. 2.9 t   
rok produkcji 2000   
Wersja Panorama   
Nr rejestracyjny: PLE H800   
VIN: ZFA23000005981888  
Data pierwszej rejestracji 21.12.2000 r.  
Data ważności badania technicznego 16.12.2022 r.  
Wskazania drogomierza 341638  
 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:   
Wyposażenie standardowe:  
- drzwi boczne prawe przesuwne przeszkolone,  
-drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszkolone,  
- fartuchy p/błotne tylne,  
- fotel kierowcy z regulacja wysokości,  
- fotel pasażera podwójny,  
- lakier metalizowany,  
- obrotomierz,  
- podłokietnik fotela kierowcy,  
- stabilizatory dodatkowe,  
- szyba tylna ogrzewana,  
- szyby atermiczne,  
- wspomaganie układu kierowniczego.  
Wyposażenie dodatkowe:  
- hak holowniczy.  
Ogumienie: 
- przednie lewe: Lassa transway          205/65 R 16 C 107/105 R LT  
- przednie prawe: Lassa transway       205/65 R 16 C 107/105 R LT  
- tylne lewe: Lassa transway                205/65 R 16 C 107/105 R LT  
- tylne prawe: Lassa transway             205/65 R 16 C 107/105 R LT  
- zapasowe: Lassa transway                 205/65 R 16 C 107/105 R LT  
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Stan techniczny pojazdu:  
Pojazd kompletny, jazda możliwa bez użycia 5 biegu, lusterko przednie prawe-otarta obudowa, 
uszczelka stopnia lewego kabiny kierowcy zużyta (wytarta z ubytkiem materiału).  
Pojazd wyposażony w 4 dodatkowe koła kompletne, tarcze kół stalowe, opony Lassa transway 205/65 
107/105 R oraz hak holowniczy. 
 
MINIMALNA CENA SPRZEDAŻY:  7235,77 zł + 23% VAT  1664,23 zł = 8900 zł.  
 
2. MARKA: VOLKSWAGEN   
MODEL: Transporter T5 1.9 TDi MR` 03 E3  3.0T  
rok produkcji 2006    
Nr rejestracyjny: PLE 80KA   
VIN: WV2ZZZ7HZ7X002752  
Data pierwszej rejestracji 08.08.2006 r.  
Data ważności badania technicznego 28.07.2022 r.  
Wskazania drogomierza 368865  
 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:   
Wyposażenie standardowe:  
- drzwi boczne prawe przesuwne przeszkolone,  
- drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 270 stopni,  
- hamulce tarczowe kół przednich i tylnych,  
- dogrzewacz,  
- fotel pasażera podwójny,  
- Immobilizer,  
- obrotomierz,  
- kolumna kierownicza regulowana,  
- ogrzewanie w kabinie kierowcy i przestrzeni,  
- szyba tylna ogrzewana,  
- szyby atermiczne,  
- korektor siły hamowania.  
Ogumienie: 
- przednie lewe: Lassa transway         205/65 R 16 C 107/105 R LT  
- przednie prawe: Lassa transway      205/65 R 16 C 107/105 R LT  
- tylne lewe: Lassa transway               205/65 R 16 C 107/105 R LT  
- tylne prawe: Lassa transway            205/65 R 16 C 107/105 R LT  
- zapasowe: Lassa transway                205/65 R 16 C 107/105 R LT  
Stan techniczny pojazdu:  
Drzwi tylne dwudzielne z widocznymi oznakami korozji miejscowej w miejscu mocowania ramion 
wycieraczki szyby drzwi, pióro wycieraczki prawej – rozerwana guma wycieraczki. Narożnik górny 
skrzydła drzwi tylnych – starta powłoka lakiernicza, uszkodzona uszczelka drzwi. Akumulator zużyty 
granicznie.  
Pojazd wyposażony w 4 dodatkowe koła kompletne, tarcze kół stalowe, opony Lassa transway 205/65 
R 16 C 107/105 R oraz hak holowniczy. 
 
MINIMALNA CENA SPRZEDAŻY:  9593,50 zł + 23% VAT  2206,50 zł = 11 800 zł.  
 
 
III. TERMIN OBOWIAZYWANIA  OGŁO(SZENIA  

Od ukazania się ogłoszenia do 21.03.2022 r. 
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IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
Oferta cenowa powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, email ( soswry@wp.pl   do 
wiadomości  kierownik.gospodarczy@soswrydzyna.edu.pl  ) lub też dostarczona osobiście na  adres: 
Specjalny Ośrodek-Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie, Plac zamkowy 2, 64-130 Rydzyna.  

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien stworzyć ofertę cenową na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia. 

Oferta cenowa powinna:  

- posiadać datę sporządzenia,   

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP (dla osób prawnych),  

- podpisana czytelnie przez oferenta.  

VI. MIEJSCE I TERMIN W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ PRZEDMIOT OGŁOSZENIA.  

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie, Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna. Pojazdy 

będą udostępnione zainteresowanym  w dni robocze od godz. 9 do godz. 14 po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym.  

VII. OCENA OFERT  

Dyrektor SOSW Rydzynie wybierze ofertę w oparciu o kryterium oceny oferty – cena 100%  

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

O wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej Dyrektor SOSW nie ma obowiązku informowania ale 

może to zrobić telefonicznie, emaliowo lub pisemnie.  

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE  

Dodatkowych informacji udziela Dariusz Kubala pod numerem telefonu 606 472 884 oraz adresem 

email: kierownik-gospodarczy@soswrydzyna.edu.pl  

 

X. ZAŁĄCZNIKI:  

Załącznik nr 1 – formularz oferty cenowej  
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