
 
 

 
  

 
Komunikat NiOL, Szczecin 8 czerwca 2021 
 

 
Spółka NiOL ogłosiła przetarg pisemny na sprzedaż używanych rowerów BikeS. Cena 
wywoławcza w zależności od stanu technicznego: 61,5, 123 i 184,5 zł. Rowery będą 
do kupienia w trzech turach w okresie od 17 czerwca do 6 lipca.  
 
„Pod młotek” idą 194 rowery typu Homeport, sprawne technicznie, wyprodukowane 

w roku 2014. Koła 26 cali, piasta tylna z wbudowaną trzybiegową przerzutką Shimano 

Nexus 3, opony antyprzebiciowe z paskiem odblaskowym, oświetlenie indukcyjne, 

hamulec przedni bębnowy, hamulec tylny – torpedo, linka zabezpieczająca z kodem 

szyfrowym. 

Rowery w zależności od stanu technicznego i wizualnego zostaną podzielone na trzy 

grupy o różnych cenach wywoławczych: 

1. 61,5 zł za jeden rower (w tym VAT) 

2. 123 zł za jeden rower (w tym VAT) 

3. 184,5 zł za jeden rower (w tym VAT). 

Będzie je można oglądać na dziedzińcu siedziby NiOL przy al. Wojska Polskiego 105, 

tam też będzie można wypełnić i złożyć formularz ofertowy. 

I tura sprzedaży odbędzie się w dniach: 

o 17 czerwca, czwartek, godz. 9-13 

o 18 czerwca, piątek, godz. 16-19 

o 19 czerwca, sobota, godz. 10-13. 

Ostateczny termin składania ofert na zakupu rowerów z I tury: 22 czerwca. 

II tura sprzedaży odbędzie się w dniach: 

o 24 czerwca, czwartek, godz. 9-13 

o 25 czerwca, piątek, godz. 16-19 

o 26 czerwca, sobota, godz. 10-13. 

Ostateczny termin składania ofert na zakupu rowerów z II tury: 29 czerwca. 

 



 
 

 
  

 

III tura sprzedaży odbędzie się w dniach: 

o 1 lipca, czwartek, godz. 9-13 

o 2 lipca, piątek, godz. 16-19 

o 3 lipca, sobota, godz. 10-13. 

Ostateczny termin składania ofert na zakupu rowerów z III tury: 6 lipca. 

Oferty można także składać z siedzibie NiOL przy ul. Czesława 9 (pok. 24, II piętro). 

Komisja przetargowa wybierze ofertę, w której zaproponowano najwyższą cenę za 

rower. Jeśli zostaną złożone dwie (lub więcej) oferty na dany rower z taką samą 

najwyższą ceną, komisja przetargowa wezwie oferentów do złożenia oferty 

uzupełniającej. 

Jedna osoba może złożyć oferty na dowolną liczbę rowerów. 

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na stronie www.niol.szczecin.pl w zakładce 

Przetargi – mienie ruchome w czasie do trzech dni roboczych licząc od terminu 

składania ofert dla każdej z trzech tur sprzedaży. 

Zwycięzcy przetargu będą zobowiązani do wniesienia zapłaty w kasie Wydziału 

Parkowania i Roweru Miejskiego przy al. Wojska Polskiego 105 i odebrania roweru/ów 

w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od zamieszczenia informacji o 

wyborze oferty na stronie internetowej NiOL. 

 

Ogłoszenie o przetargu i formularz ofertowy 

http://niol.szczecin.pl/index.php/2021/06/07/przetarg-pisemny-na-sprzedaz-

uzywanych-rowerow/ 

 

 

Wojciech Jachim 
Rzecznik NiOL 
660 021 127 
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