
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż pojazdów:  

ciągnik rolniczy URSUS oraz przyczepy ciężarowo-rolniczej AUTOSAN 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Powiat Wrzesiński – Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino 

Ul. Wojska Polskiego 1 

62-300 Września 

NIP: 789-172-68-01 

nr tel: +48 61 4360 588 

e-mail: sekretariat@zspwrzesnia.pl 

 

2. Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni informuje o 

wystawieniu na sprzedaż niżej wskazanych pojazdów: 

2.1. 

Ciągnik rolniczy URSUS 1970 R. – cena wywoławcza brutto: 13.100,00 złotych 

Rodzaj pojazdu Ciągnik rolniczy 

Marka URSUS 

Model C-4011 

Rok produkcji 1970 

Numer VIN 82862 

Numer rejestracyjny POS 570G 

Pojemność silnika 3120 cm³ 

Moc silnika 31 kW 

Przebieg 250 mtg 

Rodzaj kabiny krótka 

Kolor zielony 

Przegląd techniczny brak przeglądu 

 

2.2. 

Przyczepa AUTOSAN 1970 R. – cena wywoławcza brutto: 3.000,00 złotych 

Rodzaj pojazdu Przyczepa  

Marka AUTOSAN 

Wersja ciężarowo - rolnicza 

Model D-35M 

Rok produkcji 1970 

Numer VIN 70540 

Numer rejestracyjny PNF 503R 

Dopuszczalna masa całkowita 4860 kg 

Masa własna 1360 kg 

Ładowność 3500 kg 

Rodzaj przyczepy Skrzyniowa wywrotka, 2-stronny wywrot 

Kolor zielony 

Przegląd techniczny  brak przeglądu 

 



3. Tryb przetargu: przetarg pisemny ofertowy nieograniczony 

 

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane pojazdy: 

 

Pojazdy wystawione na sprzedaż będą dostępne dla oferentów celem dokonania oględzin w 

godzinach: 10:30-12:00 w siedzibie Sprzedającego: ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września 

po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu: +48 61 4360 588 

 

5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:  

 

złożenie oferty na zakup na formularzu ofertowym według załącznika nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia, w zamkniętym opakowaniu (koperta), 

 w terminie: do dnia 6 maja 2022 r. do godziny 12:00 

w formie: papierowej  

na adres: Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino,  ul. Wojska 

Polskiego 1, 62-300 Września 

oraz umieszczenie na opakowaniu ( kopercie) opisu: „Oferta – zakup ………………………………. . 

Nie otwierać do 6 maja 2022 r.-do godziny 12:00” 

 

 

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia procedury 

sprzedaży bez podania przyczyny. 

 

7. Sprzedający dokona otwarcia ofert: dnia 6 maja 2022 r. o godzinie 13:00 

 

8. Zawarcie umowy sprzedaży (załącznik nr 2);  

 

6.1. Wybrana zostanie oferta, która zawiera najwyższą cenę. Oferowana cena nie może być 

niższa niż wywoławcza cena sprzedaży.  

6.2. Jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, wówczas oferenci składają oferty 

dodatkowe.  

6.3. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty.  

6.4.Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po podpisaniu umowy 

oraz po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia na wskazane konto Sprzedającego. 

6.5. Sprzedający zastrzega sobie własność przedmiotu sprzedaży do chwili uiszczenia przez 

Kupującego ceny nabycia.  

       9.    Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej: 

               http://www.zspwrzesnia.pl 

 

 

 

http://www.zspwrzesnia.pl/

