
Katowice, dnia 11.10.2019r. 

OGŁOSZENIE PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA SPRZEDAŻ AUTOMATÓW BILETOWYCH  

(OGŁOSZENIE PRZETARGU) 

 

1. Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia z siedzibą w Katowicach, w imieniu której działa Zarząd 

Transportu Metropolitalnego jako jednostka budżetowa z siedzibą przy ul. Barbary 21A,  

40-053 Katowice, NIP 634 29 22 705, REGON 369308114, zwany dalej „Organizatorem”, ogłasza 

pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż automatów biletowych, zwany dalej 

„przetargiem”. 

2. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.) oraz zgodnie z warunkami przetargu stanowiącymi 

załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

3. Przedmiotem przetargu (sprzedaży) są automaty biletowe typu AVJ GVP oraz AVJ GVPA  

w łącznej liczbie 61 szt., w tym: 

Model Ilość Opis 
Wymiary w mm 

(wys. x szer. x dł.) 

Automat AVJ GVP 10 szt. Wycofane z eksploatacji 

1650 x 390 x 290 Automat AVJ GVPA 50 szt. Wycofane z eksploatacji 

Automat AVJ GVPA 1 szt. Uszkodzony 

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

5. Oględzin automatów można dokonać w siedzibie Organizatora w dniach od 14.10.2019 r. 

do 23.10.2019 r. w godzinach od 8.00 do 13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Piotrem 

Radziszewskim, tel. 32 743-84-07, kom. 519-327-522.  

6. Cena wywoławcza – 19 200,00 (brutto) słownie (dziewiętnaście tysięcy dwieście 00/100 złotych).  

7. Oferty z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności należy składać w siedzibie 

Organizatora, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, parter, pokój nr 011 (kancelaria) w godzinach  

od 07:00 do 15:00 w terminie (składania ofert) do dnia 25.10. 2019 r. do godz. 10:00.  

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Organizatora, parter, pokój 

nr 015. 

 

Załączniki: 

1. Warunki przetargu wraz z: 

a) formularzem ofertowym (wzór) 

b) umową (wzór), 

c) kopiami zarządzeń o powołaniu komisji przetargowej. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży 


