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Gdańsk, dnia 15.11.2021 r.

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, ogłasza
nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na
Sprzedaż płytek elektronicznych do wagonów tramwajowych N8C MF18
1. Przedmiotem pisemnego przetargu ofertowego jest sprzedaż nowych nieużywanych

płytek elektronicznych do wagonów tramwajowych N8C MF18.
2. W tramwajach N8C zmodernizowano układ napędowy i płytki nie nadają się do

wykorzystania w taborze Sprzedającego.
3. Szczegółowy opis sprzedawanych płytek elektronicznych w załączniku do ogłoszenia

zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedającego: www.gait.pl – przetargi.
4. Sprzedający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą płytkę elektroniczną.
5. Sposób zapłaty

1) Kupujący dokona zapłaty za płytki elektroniczne w terminie 3 dni roboczych od dnia
wystawienia Faktury pro-forma, na rachunek Sprzedającego:
Bank PKO S.A. nr 85 1240 1268 1111 0010 5767 4189. Faktura pro-forma zostanie
wystawiona na całą wartość zakupionych przed Kupującego płytek elektronicznych.
2) Faktura pro-forma zostanie wystawiona przez Sprzedającego nie później niż
w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania. W terminie 7 dni od otrzymania
zapłaty Sprzedający wystawi Fakturę VAT na wartość dokonanej wpłaty przez
Kupującego.
6.

Odbiór płytek elektronicznych przez Kupującego
1) Odbiór płytek elektronicznych nastąpi na podstawie potwierdzenia przez
Kupującego wykonania zapłaty za płytki elektroniczne, o której mowa w ust. 5 pkt 1
ogłoszenia.
2) Miejsce odbioru: z terenu Zajezdni Tramwajowej Gdańsk-Wrzeszcz, Gdańskich
Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 110, 80-268 Gdańsk, Magazyn
01.
3) Termin odbioru: do 5 dni roboczych od dnia zapłaty za Fakturę pro-forma.
Dokładny termin odbioru płytek elektronicznych zostanie ustalony z Kupującym.
Koszty i organizacja odbioru płytek elektronicznych leżą po stronie Kupującego.
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7. Sposób przygotowania oferty

1) Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Nieograniczony
pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż płytek elektronicznych do wagonów
tramwajowych N8C” do dnia 30.11.2021 r. do godz. 9:30.
2)

Złożona oferta powinna zawierać obowiązkowo:
a) kopię dokumentu potwierdzającego rejestrację Kupującego jako podatnika VAT
czynnego lub podatnika VAT zwolnionego,
b) prawidłowo wypełniony i podpisany przez Kupującego formularz Oferty cenowej.

3)

Formularz Oferty cenowej dostępny do pobrania na stronie internetowej
Sprzedającego:
www.gait.pl – przetargi.

8. Miejsce składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego, tj. Gdańskie Autobusy i Tramwaje
Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, Sekreteriat, pokój Nr 11.
9. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Sprzedającego,
tj. Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 110, 80-268 Gdańsk,
Zajezdnia Autobusowa Gdańsk-Wrzeszcz, pokój Nr 25.
10. Kupującym zostaje Kupujący, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą spośród

złożonych ofert.
Kupujący może dokonać wizji lokalnej i samodzielnej oceny płytek elektronicznych
przed złożeniem oferty. Płytki elektroniczne można oglądać przed terminem otwarcia
ofert, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Magazynu 01,
Mirosławem Niewiadomskim: ul. Wita Stwosza 110, 80-268 Gdańsk, tel. 58 341-3246 wew. 135, 201 lub 202, od godz. 7:00 do godz. 15:00, e-mail: niewiadomski@gait.pl
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. | ul. Jaśkowa Dolina 2 | 80-252 Gdańsk
tel. 58 341 00 21-23 | gait@gait.pl | www.gait.pl
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000186615 | kapitał zakładowy 69 171 000 zł | NIP 2040000711 | Regon 192993561

