
 

 

 
 
 

OGŁOSZENIE 
 
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy 
ulicy Składowej 11 ogłasza postępowanie ofertowe na sprzedaż autobusów: 
 

1) Autobus miejski Mercedes 671 345 G Conecto - numer boczny 898 
Nr VIN: NMB67133213240628 
Przebieg sumaryczny: 699 866 km  
Produkcja - 2005 rok 
Silnik – Mercedes-Benz OM 457 hLA poj. 11967 ccm/ 220 kW   
Skrzynia biegów - ZF 6 S 160   
Liczba miejsc - 173, 
Układ drzwi - 2 + 2 + 2 + 2 . 
Pojazd sprawny technicznie – badania techniczne ważne do 5 czerwca 2020 roku. 
Wyposażenie: kabina kierowcy, elektroniczne tablice kierunkowe, podesty 
inwalidzkie. 

• Cena wywoławcza 19 000,00  zł brutto. 
 

2) Autobus miejski Mercedes 671 345 G Conecto - numer boczny 899 
Nr VIN: NMB67133213240629 
Przebieg sumaryczny: 666 183 km  
Produkcja - 2005 rok 
Silnik – Mercedes-Benz OM 457 hLA poj. 11967 ccm/ 220 kW   
Skrzynia biegów - ZF 6 S 160   
Liczba miejsc - 173, 
Układ drzwi - 2 + 2 + 2 + 2 . 
Pojazd sprawny technicznie – badania techniczne ważne do 17 czerwca 2020 roku. 
Wyposażenie: kabina kierowcy, elektroniczne tablice kierunkowe, podesty 
inwalidzkie. 

• Cena wywoławcza 20 000,00  zł brutto. 
 
Wyżej wymienione autobusy będą sprzedawane w formie postępowania ofertowego. 
Autobusy można oglądać codziennie w godz. 700 - 1500 na terenie zajezdni KPKM Sp. z o.o.  
w Białymstoku przy ulicy Składowej 11. Informacje dotyczące postępowania Pan Wiesław 
Małolepszy tel. 85 878 27 23. Oferty na zakup autobusu należy składać w terminie do dnia  
28 lutego 2020 roku w sekretariacie KPKM Sp. z o.o. ul. Składowa 11 (15 – 399) Białystok lub 
mailowo na adres: sekretariat@kpkm.pl. Oferta musi być złożona na druku stanowiącym 
załącznik do ogłoszenia i podpisana przez upoważnioną do tej czynności osobę.  Zarząd 
Spółki zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny, a także 
zamknięcia postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert. 
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