
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU 

 

Wójt Gminy Zambrów, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż 

samochodu marki Volkswagen Transporter. 

  

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Urząd Gminy Zambrów 

ul. Fabryczna 3 

18-300 Zambrów 

Tel. (86) 271 46 16 

faks (86) 271 20 69 

strona internetowa: www.ugzambrow.pl 

e-mail: ugz@ugzambrow.pl 

 2. Przedmiot przetargu: 

a) marka i typ pojazdu: Volkswagen Transporter, 

b) rodzaj poj. i typ nadwozia: samochód specjalny – pożarniczy, 

c) nr rejestracyjny: BZA 16JG, 

d) rok produkcji: 1995, 

e) data pierwszej rejestracji: 08.02.1996 r., 

f) Nr VIN WV2ZZZ70ZTH0540001, 

g) całkowity przebieg: ok. 230000 km, 

h) dopuszczalna masa całkowita: 2 750 kg, 

i) silnik (zapłon, ukł. cyl.) ZI, R-4, zapłon iskrowy, 

j) pojemność silnika / moc: 1968 cm3 / 62 kW, 

k) ilość miejsc: 9, 

l) kolor powłoki lakieru: czerwony, 

m) badanie techniczne ważne do: 27.03.2021 r., 

n) ogumienie: P: MATADOR 195/70R15C, zimowe, 

o) wyposażenie: typowe dla tej marki/typu. 

3. Cena wywoławcza: 

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 1 500,00 zł.  

 



4. Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia oferty: 

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie 

i zaadresowana: Urząd Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów z dopiskiem 

„Zakup samochodu marki Volkswagen Transporter, BZA 16JG”. 

Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 700 - 1500, nie później jednak niż do 

dnia 29 maja 2020 r. do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres 

Urzędu. 

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 1010 

w Urzędzie Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, pokój nr 19,  

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert 

o jednakowej najwyższej cenie, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny 

dla oferentów, którzy zaoferowali jednakowe ceny. Komisja zawiadomi oferentów  

o dodatkowym terminie. 

5. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: 

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać: 

a) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta,  

b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, 

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu 

lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 

d) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy kupna / sprzedaży, 

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu 

 

6. Odrzucenie ofert, jeżeli: 

a) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,  

7. Oglądanie przedmiotu sprzedaży:  

Samochód będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu 

w godzinach 1100 – 1400 pod adresem: Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, 

Osoba do kontaktu: Daniel Gadomski, tel. 86 271 46 16 wew. 44 

8. Urząd Gminy Zambrów zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez 

wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn. 

 

 



9 . Inne informacje: 

a) komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę 

za sprzedawany pojazd, 

b) zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową 

najkorzystniejszej oferty, 

c) wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego 

ceny nabycia i podpisaniu umowy. 

Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 

 

10. Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanym „RODO”, informuję, że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Zambrów z siedzibą 

ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, tel. 86 271 46 16 reprezentowany przez Wójta 

Gminy Zambrów; 

• inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Zambrów jest Pan 

Łukasz Prokorym, kontakt: iod@ugzambrow.pl; 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: 

Org.2630.1.2020  pn. „Sprzedaż samochodu marki Volkswagen Transporter BZA 

16JG” prowadzonym w trybie sprzedaży ofertowej; 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;   

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 



• nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, że również wykonawca, podwykonawca 

i podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny 

wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i 

od których dane te bezpośrednio pozyskał.  

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z 

art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i 

których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z 

włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

  

Załączniki: 

− załącznik Nr 1 – oświadczenie 

− załącznik Nr 2 – oferta  

− załącznik Nr 3 – wzór umowy 

 

ZATWIERDZAM: 

12 maja 2020 r. 

               


