
ZARZĄDZENIE  Nr 97/2019 

BURMISTRZA TUŁOWIC  

z dnia 4 listopada 2019 r. 

w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż pojazdu oraz powołania Komisji 

Przetargowej 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 

r., poz. 506, ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

Ogłaszam pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Fiat Ducato, rok 

produkcji 2000, o numerze rejestracyjnym OPO G477, zgodnie z ogłoszeniem stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.  

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tułowicach oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie www.tulowice.pl. 

§ 3.  

Regulamin przetargu, organizację i tryb działania Komisji Przetargowej określa załącznik nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 4.  

Wykonanie zarządzenia oraz powołanie Komisji Przetargowej powierzam Dyrektorowi Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach. 

§ 5.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Burmistrz Tułowic 

Andrzej Wesołowski  
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Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr 97/2019 

Burmistrza Tułowic 

z dnia 4 listopada 2019 r. 

BURMISTRZ TUŁOWIC OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU 

CIĘŻAROWEGO MARKI FIAT DUCATO 

1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy: 

 

Marka/model: Fiat Ducato  

Nr rejestracyjny: OPO G477 

Rok produkcji: 2000 

Data I rejestracji: 05.10.2000r. 

Stan licznika: 324382 km 

Pojemność/moc silnika: 2800cm3/64kW 

Badanie techniczne pojazdu: NEGATYWNE ( z dn. 05.10.2019r.) 

 

2. Wartość przedmiotowego pojazdu została ustalona na kwotę 1900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset 

złotych 00/100) w tym VAT (23%) i stanowi cenę minimalną zakupu pojazdu. 

 

3. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na zakup samochodu ciężarowego- 

Fiat Ducato” osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 14.11.2019r. do godz. 10:00 na adres: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach przy ul. Kościuszki 13. Oferty złożone po 

terminie nie będą brane pod uwagę. Decyduje data wpływu do ZGKiM Tułowice.  

 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2019 r. o godz. 12:00 

 

5. Oferty zostaną rozpatrzone zgodnie z Regulaminem przetargu. 

 

6. Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyn.  

 

7. Osobą upoważnioną do kontaktowania się w zakresie udostępnienia przedmiotu sprzedaży oraz 

udzielenia szczegółowych informacji z zakresu przedmiotu przetargu, jest Pani Agnieszka Zawadzka – tel. 

77 4600-114 wew. 104.
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Załącznik nr 2  

do zarządzenia nr 97/2019 

Burmistrza Tułowic 

z dnia 4 listopada 2019 r. 

REGULAMIN PRZETARGU, ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA KOMISJI 

PRZETARGOWEJ 

 

§ 1. 

Przedmiotem sprzedaży jest własność Gminy Tułowice – samochód ciężarowy marki Fiat Ducato o nr rej. 

OPO G477. 

 

§ 2. 

Przetarg polega na składaniu pisemnych ofert przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne 

nie posiadające osobowości prawnej, zainteresowane nabyciem pojazdu w Zakładzie Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach przy ul. Kościuszki 13 w terminie do 14.11.2019 r. do godz. 

10:00. Oferty winny być złożone w zaklejonych kopertach, oznaczonych adnotacją „Oferta na zakup 

samochodu ciężarowego- Fiat Ducato”, wraz z adresem oferenta. 

 

§ 3. 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Oferta pod 

rygorem nieważności, powinna zawierać: 

1) Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę (firmę) oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna 

wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego; 

2) Datę sporządzenia oferty; 

3) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez 

zastrzeżeń; 

4) Oświadczenie, że oferent obejrzał przedmiot przetargu i zapoznał się osobiście z jego stanem; 

5) Proponowaną cenę nabycie pojazdu, będącego przedmiotem przetargu; 

6) Podpis oferenta. 

 

§ 4. 

Samochód można oglądać w dni robocze w godzinach pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Tułowicach (administrator pojazdu) od 7.00 do 15.00, po wcześniejszym telefonicznym 

uzgodnieniu pod numerem telefonu 77 4600-114 wew. 104. 

Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny zbywanego samochodu, bowiem ryzyko w 

tym zakresie przechodzi na kupującego, który zapoznał się (miał możliwość zapoznania się) ze stanem 

technicznym zbywanego pojazdu.  

 

§ 5. 

Otwarcia ofert przetargowych dokona komisja przetargowa w terminie określonym w ogłoszeniu. 

 

§ 6. 

1.Przy rozstrzyganiu przetargu Komisja obowiązana jest kierować się kryterium ceny pojazdu, która nie 

może być niższa niż 1900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100) w tym VAT (23%).  

 

2. Komisja przetargowa wybiera ofertę spełniającą kryteria określone w pkt. 1 z zaproponowaną najwyższą 

ceną. 

 

 

Id: 2ED5D73D-5159-403D-B9DF-32614A9E3A79. Podpisany Strona 3



§ 7. 

1. Komisja przetargowa może odmówić zakwalifikowania ofert do przetargu jeżeli: 

a) złożone oferty nie zawierają danych lub dane te są niekompletne; 

b) zostały złożone po wyznaczonym terminie; 

c) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści. 

 

2. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w 

ogłoszeniu przetargu. 

 

3. Członek komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu i zawiadamia oferenta, 

który zaproponował najkorzystniejszą ofertę o terminie podpisania umowy kupna/sprzedaży. 

 

§ 8. 

1. W przypadku złożenia tylko jednej oferty zapewniającej cenę kupna sprzedaży pojazdu wyższą lub 

równą wymaganej, przetarg uznaje się za rozstrzygnięty na rzecz oferenta, który ją złożył. W przypadku 

ofert z takimi samymi cenami, o wyborze oferty decyduje kolejność wpływu do ZGKiM. 

 

2. W sytuacji gdy nie wpłynie żadna oferta z cena wyższą lub równą wymaganej, przetarg zostanie 

unieważniony. 

 

§ 9. 

Z przetargu komisja sporządzi protokół zawierający – miejsce, datę przetargu, skład komisji przetargowej, 

wysokość stawki wywoławczej sprzedawanego pojazdu, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania lub nazwę 

firmy biorących udział w przetargu, podpisy członków komisji przetargowej oraz osoby wygrywającej 

przetarg. 

 

§ 10. 

Z oferentem który został wyłoniony w toku czynności przetargowych, określonych niniejszym 

regulaminem, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach zawiera formalną umowę 

kupna. Termin podpisania umowy nie może być dłuższy niż 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Termin 

zapłaty ceny nabycia zostanie określony w umowie kupna. Na wniosek nabywcy do umowy kupna może 

zostać wystawiona faktura VAT. 

 

§ 11. 

Wydanie pojazdu nabywcy nastąpi na podstawie protokołu przekazania.
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FORMULARZ OFERTOWY KUPNA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MARKI FIAT 

DUCATO, NR REJ. OPO G477 

 

Miejscowość i data:…………………………………………….. 

 

1. Oznaczenie oferenta: 

 

Nazwisko i imię / Nazwa firmy………………………………………………………………… 

 

PESEL…………………………………………………………………………………………... 

 

NIP………………..…………………………………………………………………………….. 

 

REGON………………………………………………………………………………………… 

 

Adres / Siedziba firmy  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tel.: …………………………………………………………………………………………….. 

 

e-mail …………………………………………………………………………………………... 

 

2. Oferowana cena (nie niższa niż minimalna) ……....…………………………………….zł. 

 

Słownie:………………………………………………………………………………………… 

 

3. Jednocześnie oświadczam, że: 

- zapoznałem się z regulaminem przetargu określonym w załączniku do zarządzenia nr 97/2019 

Burmistrza Tułowic z dnia 04 listopada 2019 r. 

- akceptuję warunki regulaminu i nie wnoszę do nich uwag; 

- zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, nie będę zgłaszał 

żadnych roszczeń. 

 

 

 

 

 

………………………………… 

podpis oferenta 
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INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Gospodarowanie środkami transportu i łączności 

 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Tułowice, reprezentowana przez Burmistrza Tułowic, z siedzibą w Urzędzie Miejskim 
w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, tel. 774600143, faks 774600474, e-mail: tulowice@tulowice.pl 

2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Kranc, tel.: 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu gospodarowania środkami transportu i łączności. 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych: 
a. zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma zastosowanie, 
b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, gdy ma zastosowanie, 
c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który to obowiązek określa: 

• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
oraz inne, właściwe ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisy prawa i / lub umowy, czy inne instrumenty prawne, do których 
stosowania administrator jest zobowiązany w związku z realizacją ww. celu przetwarzania. 

4. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: odbiorca publiczny, KAS oraz inne osoby fizyczne, prawne, organy publiczne, 
jednostki lub inne podmioty, uprawnione na podstawie właściwych ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisów prawa i / lub umów, czy 
innych instrumentów prawnych, do których stosowania administrator jest zobowiązany. 

 
Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że: 

5. Z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w zdaniu drugim, Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do 
realizacji ww. celu przetwarzania oraz przez czas właściwy dla określonej kategorii archiwalnej, ustalonej zgodnie ze sposobem klasyfikowania 
i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych rzeczowych wykazów akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów 
obsługujących te urzędy i związki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
Jeżeli, w związku z realizacją ww. celu przetwarzania, zastosowanie znajdują inne przepisy prawa i / lub umowy, czy instrumenty prawne, stosuje 
się okresy przechowywania danych osobowych w nich wskazane. 

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, 
gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora. 

7. W stosunku do przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

8. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie Państwa danych osobowych: 
a. jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, 
b. jest wymogiem umownym i / lub warunkiem zawarcia umowy, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia 

i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy. 

Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym, umownym i / lub warunkiem zawarcia umowy, jest obowiązkowe. 
Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania. 
Niepodanie danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, może co najwyżej niekorzystnie wpływać na przebieg realizacji ww. celu 
przetwarzania, ale nie warunkuje jego wykonania. 

10. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
11. Państwa dane osobowe nie są profilowane. 
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