
URZĄD GMINY TRZYDNIK DUŻY 
Trzydnik Duży 59a, 23-230 Trzydnik Duży 
tel.: (+48 15) 873-18-79, fax.: (+48 15) 873-18-21 

e-mail: sekretariat~trzydnikduzv.pl, http:, www.trzvdnikduzy.pl

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 310/2022 
Wójta Gminy Trzydnik Duty z dnia 4 kwietnia 2022roku. 

WÓJT GMINY TRZYDNIK DUŻY OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY 

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO -

POŻARNICZEGO MARKI: ŻUK A075H FS-LUBLIN 

I. Nazwa i siedziba sprzedającego: 
Gmina Trzydnik Duży 
Trzydnik Duży 59A 
23-230 Trzydnik Duży 
NIP:7151773554 

Regon:830409672 

H. Dane identyfikacyjne pojazdu: 

Marka/Model: ŻUK A075H FS-LUBLIN 
Rodzaj pojazdu: samochód specjalny - pożarniczy 
Nr rejestracyjny: LKR K829 
Rok produkcji: 1994 

VIN SUL00711HR0575161 
Pojemność silnika: 2120,00 cm3 
Przebieg: 97126 km 

Masa własna: 1550 kg 
Termin ważności badania technicznego: 30.04.2022 
Stan techniczny: dobry 

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 
(15) 8731879 w godz. od 7.30 do 15.30 

III. Cena wywoławcza wynosi 3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 

IV. Miejsce i termin przetargu: 
1) Oferta pisemna powinna być złożona w sekretariacie Urzędu Trzydnik Duży, 
Trzydnik Duży 59A, 23-230 Trzydnik Duży. 
2) Termin składania ofert upływa dnia 22 kwietnia 2022 roku o godz. 10.00. 
3) Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2022 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Gminy Trzydnik 
Duży. 
Urząd Gminy Trzydnik Duży 
23-230 Trzydnik Duży, Trzydnik Duży 59A tel. (15) 873 18 79, fax (15) 8731821 
e-mail: sekretariat@trzydnikduzy.pl , ugtrzvdnik(cźons.pl, strona: www.tr dnik.i z ..I 



V. Warunki przystąpienia do przetargu: 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie z opisem 
zawierającym treść: „Oferta na zakup samochodu specjalnego — pożarniczego marki ŻUK" 
Oferta winna być nie niższa niż cena wywoławcza i zawierać następujące dokumenty: 
1/ Formularz ofertowy, określający oferowaną cenę za przedmiot przetargu - załącznik nr 1 do 
ogłoszenia, oferta powinna być podpisana przez upoważnione osoby pod rygorem nieważności. 
2/ Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz stanem 
technicznym pojazdu - załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu. 

VI. Kryterium wyboru oferty: 
Kryterium oceny ofert —100% cena. 

VII. Oferent wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy 
w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży w terminie ustalonym przez sprzedającego. 

VIII.. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na dany 
pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna. 

IX. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia —
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wyborze oferty na rachunek bankowy nr: 42 8717 
1080 2006 6000 0723 0001 z adnotacją: Zapłata za samochód marki ŻUK 

X. Przekazanie samochodu oferentowi nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym po podpisaniu 
umowy i dokonaniu przez Oferenta wpłaty na konto Urzędu Gminy Trzydnik Duży. 

XI. Jeżeli oferent nie zgłosi się w ustalonym przez sprzedającego terminie do zawarcia umowy 
Gmina może wystawić samochód do ponownego przetargu. 

XIII. Informacje dodatkowe. 
- Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. 
- Ogłoszenie wraz z załącznikami opublikowane na stronie www.trzydnikduzy.pl 
- Wszelkie koszty związane z nabyciem , opłatami skarbowymi oraz przerejestrowaniem pojazdu 
ponosi w całości nabywca w/w samochodu. 

XIV. Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzyskać można w Urzędzie Gminy 
Trzydnik Duży w pok. nr 23 lub pod numerami telefonu (15) 8731879 wew. 323 
godz. od 7.30 do 15.30. 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 310/2022 
Wójta Gminy Trzydnik Duży z dnia 4 kwietnia 2022 r. 

Regulamin 

pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego 
pożarniczego będącego własnością Gminy Trzydnik Duży marki ŻUK A075H FS-

LUBLIN, o nr rej. LKR K829 

§1 

Przedmiotem przetargu jest samochód specjalny pożarniczy marki ŻUK A075H FS-LUBLIN 
będący własnością Gminy Trzydnik Duży, nr rej. LKR K829, rok produkcji 1994, 

§2 

Przetarg prowadzony będzie przez Komisję Przetargową powołaną przez Wójta Gminy 
Trzydnik Duży powołaną Zarządzeniem nr 310/2022 z dnia 4 kwietnia 2022r. 

§3 

1. Przetarg na sprzedaż samochodu ma formę 
nieograniczonego. 

2. Jedynym kryterium przetargu jest cena. 
3. Kwota minimalna sprzedaży samochodu wynosi 

złotych 00/100) 

§4 

pisemnego przetargu ofertowego 

3000,00 zł (słownie: trzy tysiące 

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie ofert w formie pisemnej do 
Sekretariatu Urzędu Gminy Trzydnik Duży, Trzydnik Duży 59a, 23-230 Trzydnik Duży. 

2. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu 
specjalnego — pożarniczego marki ŻUK". należy składać do 22 kwietnia 2022 r. do 
godz. 10.00. 

3. Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduję data i 
godzina dostarczenia przesyłki na wskazany w ust. 1 adres Organizatora przetargu, a nie 
data stempla pocztowego (nadania). 

4. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert na ten 
przedmiot przetargu spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 
Oferenta. 

5. Oferent nie może przed terminem składania ofert wycofać lub zmienić swojej oferty. 
6. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Oferent. 
7. Każda oferta powinna zawierać: 

- nazwisko i imię/ nazwa Oferenta, 
- dane adresowe, 
- PESEL/NIP 
- formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o sprzedaży. 



§5 

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Trzydnik Duży, w sali 
konferencyjnej w dniu 22 kwietnia 2022 r. Przy otwarciu dopuszcza się obecność 
Oferentów. 

2. W przypadku złożenia dwóch równorzędnych cenowo ofert zostanie dodatkowo 
przeprowadzona licytacja ustna. 

3. Zwycięzcą zostaje osoba oferująca najwyższą kwotę. 
4. Osoba wyłoniona w przetargu zostanie wezwana do podpisania umowy w Urzędzie 

Gminy Trzydnik Duży w terminie ustalonym przez sprzedającego (nie dłuższym niż 7 dni 
od otrzymania zawiadomienia). 

5. Przekazanie samochodu następuje protokołem zdawczo-odbiorczym po dokonaniu przez 
oferenta wpłaty pełnej oferowanej kwoty na konto Urzędu Gminy Trzydnik Duży podane 
w ogłoszeniu o przetargu. 

§6 

1. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 
2. Jeżeli w podanym terminie nie wpłynie żadna oferta lub żadna oferta nie przekroczy ceny 

minimalnej, przetarg zostanie unieważniony i może być ogłoszony ponownie. 



Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane oferenta: 

Imię i nazwisko lub nazwa firmy 

Pełny adres 

NIP/REGON 
 /jeśli dotyczy/ 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na,, Sprzedaż samochodu specjalnego marki ŻUK A 075H 
FS-LUBLIN oświadczam że: 

1. Zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonego w ogłoszeniu oraz 
treścią wzoru umowy. 

2. a/ zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu* 
b/ nie zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu i ponoszę odpowiedzialność za skutki 
wynikające z rezygnacji z oględzin* 

3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskania w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 
Akceptuje wszystkie warunki udziału w postepowaniu oraz składam ofertę zakupu samochodu 
specjalnego pożarniczego marki ŻUK A 075H FS-LUBLIN 
na kwotę zł 
(słownie ) 

miejscowość i data podpis 

WYRAŻAM/NIE WYRAŻAM ZGODY* na przetwarzanie numeru mojego telefonu w celu 
umożliwienia komunikacji elektronicznej Administratora z osoba fizyczna w w/ sprawie 
 i/lub adres e-mail 

czytelny podpis 

f  niepotrzebne skreślić 



UMOWA 

Zawarta w dniu pomiędzy Gminą Trzydnik Duży, 
Trzydnik Duży 59A, 23-230 Trzydnik Duży, NIP 7151773554, REGON 830409672 
reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Trzydnik Duży - Krzysztofa Serafina 

Zwanej dalej „Sprzedającym 

a 

Zwanym w dalszej części umowy „Kupującym" 

Została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi publiczny przetarg pisemny, którego otwarcie ofert 
odbyło się w dniu r 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki ŻUK A 
075H FS-LUBLIN , numer rejestracyjny LKR K829, nr VIN SUL00711HR0575161, rok 
pojazdu 1994. 

2. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę 
 zł brutto 
(słownie 

§2 
Sprzedający oświadcza że samochód specjalny ŻUK A 075H FS-LUBLIN , będący 
przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego własność i nie jest przedmiotem 
zabezpieczenia, zastawu lub innych praw osób trzecich. 

)

§3 
Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem samochodu będącego przedmiotem 
sprzedaży i nie wnosi żadnych 7a5trzeżeń (lub ponosi skutki wynikające z rezygnacji z 
oględzin). 

§4 
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń 
niniejszej umowy ponosi Kupujący. 

§5 
1. Wydanie samochodu kupującemu wraz z dokumentami nastąpi w siedzibie Sprzedającego 

protokołem zdawczo-odbiorczym. 
2. Odbiór samochodu nastąpi najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia wpływu środków za samochód 

na konto Sprzedającego. 



3. Nieodebranie samochodu w terminie określonym w §5 ust. 2 będzie skutkować 
naliczeniem kary dla Kupującego. Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia 
Sprzedającemu kar umownych z tytułu nieodebrania samochodu w wyznaczonym terminie 
w wysokości 50 zł brutto za każdy dzień przekroczenia terminu odbioru. 

§6 
1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Trzydnik Duży z siedzibą: 

Trzydnik Duży 59A, 23-230 Trzydnik Duży 
2. Sprzedający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych —adres e-mail: 

inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl 
3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego w celu zawarcia umowy 

kupna/sprzedaży. 
4. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego jest 

niezbędność do wykonania umowy oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie 
wynikających interesów. 

5. Sprzedający może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa 
instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie. 

6. Sprzedający będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wynikający z właściwych 
przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą tym danym kategorię archiwalną. 

7. Kupujący, którego dane osobowe są przetwarzane przysługują prawo do dostępu do 
swoich danych, do sprostowania swoich danych, do ograniczenia przetwarzania swoich 
danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Dane Kupującego nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani do profilowania. 

9. Dane Kupującego nie będą przetwarzane poza UE. 
10. Podanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa jest niezbędne do realizacji 

wskazanego celu przetwarzania. 

§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja obowiązujące 
w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§g 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§9 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla 
Kupującego, dwa dla Sprzedającego. 

Kupujący Sprzedający 



Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany/na zam.  

legitymujący się dokumentem tożsamości seria numer 

oświadczam, że: 

- zapoznałem/łam się z Regulaminem i ogłoszeniem przetargu ofertowego nieograniczonego 
na sprzedaż samochodu marki Żuk stanowiącego przedmiot przetargu oraz przyjmuje warunki 
bez zastrzeżeń; 

- wyrażam gotowość jego nabycia w obecnym stanie technicznym, 

- nie będę wnosił(a) żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Gminy Trzydnik Duży 

o zapoznałem się z przedmiotem przetargu,* 
o nie zapoznałem się z przedmiotem przetargu, ale ponoszę odpowiedzialność za 

rezygnację z oględzin* 

* właściwe zaznaczyć 

podpis składającego oświadczenie 



URZĄD GMINY TRZYDNIK DUŻY 

Trzydnik Duży 59a, 23-230 Trzydnik Duży 
tel.: (+48 15) 873-18-79, fax.: (+48 15) 873-18-21 

e-mail: sekretariat,r trzydnikduzy.pl, http:, www.trzvdnikduzy.pl

Załącznik do ogłoszenia nieograniczonego 
pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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) zwane dalej „RODO", informuję, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Trzydnik Duży 
z siedzibą: Trzydnik Duży 59A, 23-230 Trzydnik Duży. 
2. Sprzedający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych —adres e-mail: 
inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl 
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury przetargu 
ofertowego na sprzedaż samochodu specjalnego marki FS-LUBLIN ŻUK A 075H 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Trzydnik Duży jest 
wypełnienie obowiązku ustawowego wynikającego z konieczności przeprowadzenia 
procedury przetargowej. 
5. Podane dane, będą przetwarzane w związku z przeprowadzeniem przetargu ofertowego na 
sprzedaż samochodu specjalnego marki ES-LUBLIN ŻUK A 075H. 
6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa w szczególności art. 9 ust. 2 RODO. 
7. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z terminami wynikającymi z prawa 
powszechnie obowiązującego. 
8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 
prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed cofnięciem. 
9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane 
profilowaniu. 


