
 

 
Administratorem podanych danych osobowych jest Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w 

Białymstoku. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony 

Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@kpkm.pl. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można 

odnaleźć na naszej stronie internetowej https://kpkm.bip.gov.pl/RODO/rodo.html. 

 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

 

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy 

ulicy Składowej 11 ogłasza postępowanie ofertowe na sprzedaż: 

 

1) Autobus miejski MAN NG 312 - numer boczny 895 

Nr VIN: WMAA11ZZZYR000173; 

Przebieg sumaryczny:  1 000 000 km;  

Produkcja - 2000 rok; 

Silnik –  D2 866 LUH26; 

Skrzynia biegów -  automatyczna; 

Liczba miejsc – 165; 

Układ drzwi - 2 + 2 + 2 + 2; 

Pojazd sprawny technicznie, bez ważnych badań technicznych;  

Wyposażenie: kabina kierowcy, elektroniczne tablice kierunkowe. 

• Cena wywoławcza 3 788,40  zł brutto. 

2) Silnik D2 866 LUH26 

Marka typ i model silnika – D2 866 LUH26; 

Numer identyfikacyjny – 38792992027281; 

Rodzaj zapłonu – z zapłonem samoczynnym; 

Pojemność i moc silnika – 11967 cm
3
 / 228 kW; 

Rok budowy – 2005; 

Naprawa główna silnika – październik 2018 roku; 

• Cena wywoławcza 6 000,00  zł brutto. 

 



 

3) Opończa 2 szt 

• Cena wywoławcza 4 920,00  zł brutto za sztukę. 
 

Wyżej wymieniony autobus, silnik i opończe będą sprzedawane w formie postępowania 

ofertowego. Autobus, silnik i opończe można oglądać codziennie w godz. 7 00 - 15 00 na 

terenie Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Białymstoku przy 

ulicy Składowej 11. Informacje dotyczące postępowania Pani Anna Wiszniewska tel. 85 878 

27 23. Oferty na zakup autobusu należy składać w terminie do dnia 18 września 2020 roku 

do godz. 12.00 drogą elektroniczną 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. 

 


