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Zapytanie ofertowe na sprzedaż autobusów 
używanych Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 

 
Szczecinek, 16 sierpnia 2021 r. 

Zapytanie ofertowe  

na sprzedaż autobusów używanych Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 

  

Zarząd Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ulicy Cieślaka 4 w 
związku z planowaną sprzedażą autobusów marki MAN i Mercedes-Benz Sprinter, zaprasza do 
złożenia pisemnej oferty na ich zakup. Oferty prosimy składać do godziny 15:00 dnia 25.08.2021 
roku na adres: 

Komunikacja Miejska Spółka z o.o. w Szczecinku 

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek 

tel.: 94 3743573, fax: 94 3743573 

lub drogą elektroniczna na e-mail:  miejkom@km.szczecinek.pl 

Osoba do kontaktu: Mariusz Motyl - telefon kontaktowy 500 298 375. 

Autobusy można obejrzeć na terenie naszej zajezdni przy ulicy Cieślaka 4 w dni robocze w 
godzinach     800 - 1500 po uprzednim umówieniu się. 

Oferty należy składać na każdy z pojazdów oddzielnie na formularzu ofertowym załączonym 
do zapytania ofertowego. Oferenci nie musza składać oferty na wszystkie sprzedawane 
pojazdy. Oferty na każdy pojazd będą rozpatrywane oddzielnie.  

Dane oferowanych autobusów używanych: 

1. Autobus marki Mercedes-Benz  – nr rejestracyjny ZSZ 60UN 

• Nr VIN: WDB9066571S488112. 
• Cena wywoławcza – 48900 zł brutto (wycena rzeczoznawcy). 
• Model pojazdu: SPRINTER 524. 
• Wersja: Międzymiastowy 21 osobowy/ siedzących 21. 
• Rok produkcji: 2010 r. 
• Przebieg: : 296236 km. 
• Liczba osi/Rodzaj napędu/Skrzynia biegów: 2/4x2/automatyczna. 
• Rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym (Benzyna/LPG). 
• Pojemność/moc silnika: 3498 ccm/190 kW (260 KM),rzędowy 
• Nr inwentarzowy: 202. 

mailto:miejkom@km.szczecinek.pl


2 
 

 

 

 

 

  

 



3 
 

 

 

Uwaga: Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania autobusu ze sprzedaży w 
przypadku oferty zaniżającej wartość pojazdu. 
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2.  Autobus marki Mercedes-Benz  – nr rejestracyjny ZSZ 61UN 

• Nr VIN: WDB9066571S488114. 
• Cena wywoławcza – 50100 zł brutto (wycena rzeczoznawcy). 
• Model pojazdu: SPRINTER 524. 
• Wersja: Międzymiastowy 21 osobowy/ siedzących 21. 
• Rok produkcji: 2010 r. 
• Przebieg: : 257495 km. 
• Liczba osi/Rodzaj napędu/Skrzynia biegów: 2/4x2/automatyczna. 
• Rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym (Benzyna/LPG). 
• Pojemność/moc silnika: 3498 ccm/190 kW (260 KM).rzędowy 
• Nr inwentarzowy: 203. 
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Uwaga: Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania autobusu ze sprzedaży w 
przypadku oferty zaniżającej wartość pojazdu. 
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3.  Autobus marki MAN NL 223  – nr rejestracyjny ZSZ A758 

• Nr VIN: WMAA21ZZZYR000278. 
• Cena wywoławcza – 5100 zł brutto (wycena rzeczoznawcy). 
• Model pojazdu: MAN NL 223. 
• Wersja: Miejski dwudrzwiowy  103 osobowy. 
• Rok produkcji: 2000 r. 
• Przebieg: : 1202243 km. 
• Liczba osi/Rodzaj napędu/Skrzynia biegów: 2/4x2/automatyczna. 
• Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym. 
• Pojemność/moc silnika: 6871ccm/162 kW (220 KM).rzędowy 
• Nr inwentarzowy: . 
• Uwaga: Uszkodzony silnik 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

  

Uwaga: Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania autobusu ze sprzedaży w 
przypadku oferty zaniżającej wartość pojazdu. 
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