Gminny Zakład Komunalny Inowrocław
z siedzibą w Kruśliwcu
ZATWIERDZAM
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2
r.

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego
K
mgr Janusz Radzikowski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
ŻY :
„SPRZEDAŻ samochodu ciężarow
ężarowego Peugeot Boxer CIN5E10”
Przetarg opublikowano :
• w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Inowrocław w dniu 24.09.2021 r.
www.gm-inowroclaw.rbip.mojregion.info/gminny
inowroclaw.rbip.mojregion.info/gminny-zaklad-komunalny
• Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej GZK http://www.gzkkrusliwiec.com.pl
w dniu 24.09.2021 r.
• Ogłoszono na stronie www.facebook.com/GZKinowroclaw w dniu 24.09.2021 r.
• Wywieszono ogłoszenie na tablicy ogłoszeń
ogłosze Urzędu Gminy Inowrocław i w siedzibie GZK Inowrocław
w dniu 24.09.2021 r.

I. Informacja o Sprzedającym
Sprzedają
Gmina Inowrocław - Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą
siedzib w Kru
Kruśliwcu
reprezentowany przez:
Janusza Radzikowskiego – Kierownika Zakładu
Adres: Kruśliwiec 12, 88 – 100 Inowrocław
tel./fax 52-35-55-741
www.gzkkrusliwiec.com.pl , e-mail
mail : gzkkrusliwiec@pro.onet.pl
Bank Spółdzielczy Inowrocław 55 8149 0000 0020 1104 2000 0001
województwo kujawsko-pomorskie,
pomorskie, powiat inowrocławski
Osobą uprawnioną do kontaktów jest Ilona Matuszak
tel. 52-35-55-745, e-mail : ilona.matuszak@gzkkrusliwiec.com.pl

II. Opis przedmiotu sprzedaży
sprzeda
Samochód ciężarowy Peugeot Boxer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Marka – Peugeot / Model, wersja – Z, BOXER 2.0 HDI
Nr rejestracyjny – CIN5E10
5E10
Rok produkcji – 2005
VIN – VF3ZBAMFA176880673
Data 1-ej rejestracji – 03.02.2006
03.02
Stan licznika – 201660 km
Silnik – typ Diesel, spalinowy, zapłon samoczynny, 10DYTR3013327 kod RHV
Pojemność – 1997 cm3 / Moc – 62 kW
Liczba cylindrów – 4 / Układ - rzędowy
Rodzaj nadwozia – furgon / Kolor pojazdu – biały
Masa całkowita – 3300 kg
Przeznaczenie – przewóz osób i ciężarów
ci
do 1545 kg
Liczba drzwi – 5 / Liczba siedzeń
siedze – 3 z przodu
Długość 4749 mm / Szeroko
Szerokość 2024 mm / Wysokość 2150 mm
Wyposażenie
enie dodatkowe – drabinka tylna, bagażnik dachowy
Liczba osi – 2 / Rozstaw osi -2850 mm / Opony i koła – 205/70R15
Rodzaj napędu – na ośś przedni
przednią
Skrzynia biegów – manualna,
manualna wielostopniowa
Polisa OC – do 01.12.2021
01.12.202 / Karta pojazdu
Badania techniczne – do 21.06.2022

III. Tryb procedury
Do sprzedaży składników majątkowych stosuje się przepisy ustawy z dn. 29 września 1994 r.
o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dn. 19 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami
rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2021 poz.578).
Organizatorowi przetargu publicznego przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

IV. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu publicznego
Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone w siedzibie Zakładu w dniu 11.10.2021 r. ,
w pokoju nr 1, o godz. 10.30

V. Termin i miejsce w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy
majątku ruchomego Gminnego Zakładu Komunalnego
Przedmiot sprzedaży można oglądać na terenie siedziby Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław,
Kruśliwiec 12, w godzinach 7.30-14.30 w dni robocze. Dokumentacja sprzedawanego składnika majątku
znajduje się w siedzibie Zakładu. Telefon 52-35-55-745 lub 533-352-207.

VI. Wymagania dotyczące wadium - informacje
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
Szczegółowe dane w dziale VII ogłoszenia.
2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu, w kasie Zakładu lub przelewem.
3. Wadium należy wpłacić w kasie do dnia 11.10.2021 r. do godz. 10.00 ,
w przypadku przelewu do dnia 10.10.2021 r. włącznie. Decyduje data wpływu na konto Zakładu.
4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie
zwrócone w terminie 7 dni.
5. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia
umowy sprzedaży.

VII. Cena wywoławcza
cena wywoławcza brutto
samochód ciężarowy Peugeot Boxer
CIN 5E10

11 000,00

wadium
1 100,00

VIII. Wymagania dotyczące oferty
Oferta powinna zawierać:
1.
2.
3.
4.
5.

Imię, nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę (firmy) oferenta.
Numer telefonu i adres email.
Oferowaną cenę brutto (z 23% VAT).
Oferent składa jedną ofertę na zakup samochodu.
Zgodę na maks. 7 dniowy termin zapłaty przelewem na podstawie faktury, liczony od dnia
zawarcia umowy sprzedaży.
6. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

IX. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty
Oferty należy składać w siedzibie Zakładu do dnia 11.10.2021 r. w pokoju nr 5 (Ilona Matuszak - KASA)
do godz. 10.00 (przesyłka pocztowa musi spełnić w/w warunki).
Oferta musi być w zaklejonej kopercie, opatrzona danymi oferenta z dopiskiem PRZETARG.
Oferta jest wiążąca przez 30 dni.

X. Warunki odrzucenia oferty
Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym
miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.
Również wtedy, gdy oferta nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne,
nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za
nową ofertę.
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta za pomocą poczty mailowej.

XI. Termin zawarcia umowy
Termin podpisania umowy sprzedający wyznaczy niezwłocznie po wyborze oferenta, który zaoferował
najwyższą cenę.

XII. Informacje dodatkowe
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanowi
o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.
W takim przypadku komisja zawiadomi oferentów o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji (licytacji).
Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są :
a) formularz oferty,
b) wzór umowy.

FORMULARZ OFERTOWY
na zakup składnika majątku ruchomego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław:
samochodu ciężarowego Peugeot Boxer

Tryb postępowania : przetarg publiczny ogłoszony 24.10.2021 r.
1. Dane dotyczące Oferenta:
Imię, nazwisko …………………………………………………………………………….…….
Adres ……………………………………………………………………………………………..
lub
Nazwa …………………………………………………………………………………………….
Siedziba…………………………...………………………………………………………………
nr NIP …………………………………………… nr REGON ………………………………….
Nr telefonu ……………………………………………...……………………………………….
Adres e-mail …………..………………………………………………………………………….
Nr konta bankowego (do zwrotu wadium) : ...................................................................................
____-________-________-________-________-________-________
2. Dane dotyczące Sprzedającego :

Gmina Inowrocław - Gminny Zakład Komunalny Inowrocław
z siedzibą w Kruśliwcu, reprezentowany przez:
p. Janusza Radzikowskiego – Kierownika Zakładu
Adres : Kruśliwiec 12 , 88 – 100 Inowrocław
3. Oferowana cena:
Należy wpisać w rubrykach oferowana cenę brutto (liczbowo i słownie)
cena oferowana brutto

lp nazwa
1

(z 23% VAT)

samochód ciężarowy Peugeot Boxer CIN5E10

słownie:

4. Oświadczenia Oferenta :
•
•
•

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Oświadczam, że zapoznałem/am się ze stanem przedmiotu przetargu i ponoszę odpowiedzialność za
skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
Zobowiązuję się zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie
dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

……….............……………………………………
Pieczątka

(imię i nazwisko podpis Oferenta )

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w
Kruśliwcu, Kruśliwiec 12, 88-100 Inowrocław

http://www.gzkkrusliwiec.com.pl ; e-mail :gzkkrusliwiec@pro.onet.pl
Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail:iodo@gzkkrusliwiec.com.pl
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu:
• zawarcia i wykonania umowy, - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia umowy i wykonywania umowy, w
rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
• wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych jest
niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w rozumieniu art. 6
ust. 1 pkt c RODO,

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe wynikające z realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze będą
przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowychgdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
Odbiorcy danych:
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają
dane osobowe w imieniu Administratora.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Monitoring wizyjny
Na terenie zakładu zainstalowane są urządzenia monitoringu wizyjnego.
Celem przetwarzania danych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest ochrona osób i mienia.
Dane są przechowywane na serwerze administratora danych osobowych maksymalnie przez 48
godzin.
Monitoring obejmuje:
•
•
•
•

wjazd do zakładu
plac zakładu
wejście do biurowca
wnętrze biurowca

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do jej danych osobowych oraz
ograniczenia ich przetwarzania.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

UMOWA /wzór/ ………/2021

zawarta w dniu ……….2021 r. pomiędzy:
Gminą Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
– Gminnym Zakładem Komunalnym Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu 12, 88-100 Inowrocław,
NIP 556-273-88-48
reprezentowanym przez:
Janusza Radzikowskiego – Kierownika Zakładu,
przy kontrasygnacie Anny Jaworskiej – Głównego Księgowego
zwanym w dalszej części umowy „ Sprzedającym ”
a:
……………………………………………………………..
……………………………………………..,
NIP ………………….. , REGON …………………..
reprezentowaną przez :
…………….

-

... …………….

zwaną w dalszej części umowy „ Nabywcą ”
w wyniku przetargu publicznego, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
z dn. 19 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami
rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2021 poz.578),
przeprowadzonego w dniu 11.10.2021 r.
§1
Przedmiotem umowy jest samochód ciężarowy marki Peugeot Boxer, nr rejestracyjny CIN 5E10,
VIN VF3ZBAMFA176880673.
Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych
oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten składnik
majątku i że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
Opis sprzedawanego składnika majątku ruchomego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław znajduje
się w Ogłoszeniu o przetargu, będącym integralną częścią niniejszej umowy.
§2
Strony ustalają cenę sprzedaży w wysokości : ……………….
słownie ……………………………………………………………………..
na podstawie oferty złożonej przez Nabywcę.
Oferta jest integralna częścią niniejszej umowy.
Wadium w wysokości ……………. zostaje zaliczone na poczet ceny.
§3
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem, na konto:
55 8149 0000 0020 1104 2000 0001 -Bank Spółdzielczy Inowrocław
lub w kasie Zakładu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Podstawą jest faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego przy podpisaniu umowy.

§4
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
§5
Nabywca zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi zastrzeżeń do stanu technicznego
sprzedawanego składnika majątku Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław.
Za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin ponosi odpowiedzialność Nabywca.
§6
Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron. Umowa może ulec natychmiastowemu
rozwiązaniu w drodze jednostronnego oświadczenia, w przypadku niedotrzymania przez jedną
ze stron warunków umowy.
§7
Dane osobowe Nabywcy podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19.09.2019 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.). Nabywcy przysługuje prawo dostępu (wglądu) do
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Sprzedający ma prawo do przetwarzania danych osobowych
Nabywcy w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania postanowień
niniejszej Umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron.

Sprzedający

Nabywca

