Załącznik do zarządzenia Nr 967/22
Burmistrza Parczewa
z dnia 17 listopada 2022 r.
Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
Gmina Parczew,
ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora przetargu Urzędu Miejskiego
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24 w dniu 9 grudnia 2022 r., pokój nr 104,
I piętro, o godz. 12.00.
3. Przedmiot sprzedaży:
3.1 Przedmiotem sprzedaży jest używany samochód osobowy Ford Focus 1.6
MR’ 11:
-

numer rejestracyjny: LPA 29337;

-

rok produkcji: 2014;

-

silnik benzynowy, pojemność: 1 596 cm3

-

przebieg: 115 900 km

-

badanie techniczne ważne do dnia 14 grudnia 2022 r.

-

ubezpieczenie OC ważne do dnia 27 grudnia 2022 r.

-

samochód na kołach z oponami zimowymi.

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Oględziny samochodu można przeprowadzić od dnia 24 listopada 2022 r. do dnia
8 grudnia 2022 r. w godzinach 9.00 - 14.00 po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu daty i godziny oględzin z Panem Mirosławem Bujanem, nr tel.
83 355-12-31. Miejsce oględzin: siedziba organizatora przetargu: ul. Warszawska 24,
21-200 Parczew.
5. Cena wywoławcza:
5.1 Ford Focus 1.6 MR’ 11, numer rejestracyjny LPA 29337, 33.000,00 zł, (słownie:
trzydzieści trzy tysiące złotych)
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6. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej tj. 3.300, 00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych).
Wadium powinno być wniesione w gotówce w złotych polskich na rachunek bankowy
prowadzony w PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15
nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.
W tytule wadium należy wpisać:
Dotyczy przetargu samochód marki .. , nr rejestracyjny ....
Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły
się na rachunku bankowym organizatora przetargu przed otwarciem ofert - pod
rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wniesienia wadium nie
został spełniony.
7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
7.1 Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona pisemnie,
w języku polskim i musi zawierać:
1) imię i nazwisko, adres lub w przypadku firmy: nazwę i siedzibę oferenta,
2) oferowaną cenę za kupno samochodu objętego przedmiotem przetargu
(nie niższą niż cena wywoławcza) oraz zobowiązanie o wpłacie ceny
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu,
przelewem na wskazany przez organizatora przetargu w ogłoszeniu
o przetargu numer rachunku bankowego,
3) numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wpłaconego
wadium w przypadku, o którym mowa w pkt. 9.1 ogłoszenia,
4) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i stanem
pojazdu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ogłoszenia
5) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest
wskazana w KRS/CEiDG jako osoba uprawniona do składania
oświadczeń woli w imieniu oferenta. Pełnomocnictwo powinno być złożone
w oryginale lub w formie notarialnie uwierzytelnionego odpisu.
7.2

Oferta powinna być złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
Nr 2 do ogłoszenia (formularz ofertowy).
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8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
8.1

Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Parczewie,
ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew osobiście, przez posłańca lub za
pośrednictwem poczty/kuriera, do dnia 8 grudnia 2022 r. do godz. 14.00.
Decyduje data dostarczenia do siedziby sprzedającego.

8.2

Zaklejona koperta zawierająca ofertę wraz z wymaganymi dokumentami
powinna być oznaczona i zaadresowana zgodnie z poniższym wzorem:

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew
„Oferta

przetargowa

-

zakup

samochodu

osobowego……………

nr rejestracyjny……..…..Nie otwierać przed dniem 9 grudnia 2022 r. godz. 12.00"
Na kopercie należy podać nazwę i adres oferenta, aby umożliwić zwrot nie otwartej
oferty w przypadku dostarczenia jej po terminie.

8.3

Termin związania ofertą organizator przetargu określa na 14 dni od daty
otwarcia ofert.

8.4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 grudnia 2022 r. w sali nr 104 I piętro
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24
o godzinie 12.00.

8.5

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Zasady zwrotu wadium:
9.1

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub
zostały odrzucone, zostanie zwrócone w ciągu 7 dni, odpowiednio od dnia
dokonania wyboru oferty lub odrzucenia oferty, przelewem na wskazany
w formularzu ofertowym numer rachunku bankowego oferenta.

9.2

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

9.3

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał
przetarg, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży samochodu.
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10. Warunki wyboru oferty:
10.1 Przetarg wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za samochód
objęty przedmiotem przetargu. Zaoferowana cena nie może być niższa od
ceny wywoławczej.
10.2 W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie,
zostanie przeprowadzona aukcja pomiędzy tymi oferentami. Ceną
wywoławczą aukcji będzie cena zaproponowana w tych ofertach.
10.3 Komisja przetargowa wyznaczy termin i miejsce przeprowadzenia aukcji,
o czym zawiadomi oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.
10.4 Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę i którego oferta zostanie wybrana
zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia
ogłoszenia wyników przetargu.
10.5 W przypadku wycofania się/niedopełnienia dalszych formalności przez
oferenta który wygrał przetarg organizator przetargu może dokonać
ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ważnych
ofert.
10.6 Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia (pomniejszoną
o wpłacone wadium) w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ogłoszenia
wyników przetargu.
10.7 Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez
Kupującego ceny nabycia.
10.8 Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu na
rachunek bankowy Sprzedawcy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Parczewie
kwoty należności, na podstawie protokołu przekazania.
10.9 Wydanie przedmiotu sprzedaży odbędzie się w Parczewie w siedzibie
organizatora przetargu.

11. Odrzucenie oferty:
11.1 Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:
1) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
2) została złożona przez oferenta, który nie wniósł wadium;
3) nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 7.1 ogłoszenia;
lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś
złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
11.2 O odrzuceniu oferty oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony przez
komisję przetargową.
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12. Inne postanowienia:
12.1

Przetarg jest prowadzony na podstawie zarządzenia Nr 43/04 Burmistrza
Parczewa z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim
w Parczewie.

12.2

Nie dopuszcza się rozłożenia płatności na raty.

12.3

Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi
oferent nabywca, w szczególności ciąży na nim obowiązek uiszczenia
podatku od czynności cywilnoprawnych.

12.4

Cena nabycia jest ceną brutto sprzedaży.

12.5

Organizator przetargu nie wyraża zgody na zawarcie umowy przelewu
wierzytelności oraz na wykonanie świadczenia na rzecz osoby trzeciej na
podstawie przekazu.

12.6

Organizator przetargu nie odpowiada za wady ukryte przedmiotu przetargu.

12.7

Przetarg uznaje się za ważny, jeżeli wpłynie chociaż jedna oferta
niepodlegająca odrzuceniu.

12.8

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn, a uczestnikom
przetargu nie przysługują wobec organizatora przetargu żadne roszczenia
z tego tytułu.

12.9

W sytuacji określonej w pkt. 12.8 organizator zwróci wpłacone przez
uczestników wadia.

13.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osób fizycznych.
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), informuję że:

a)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Parczew,
z siedzibą przy Warszawskiej 24, 21-200 Parczew,

b)

administrator

powołał

inspektora

prawidłowość

przetwarzania

danych

ochrony

danych

osobowych,

z

nadzorującego
którym

można

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@parczew.com
c)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy
sprzedaży pojazdu,

d)

podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w powiązaniu
z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.),
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e)

odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 uprawnione organy publiczne,
 podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji,
 osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w trybie dostępu do informacji publicznej,

f)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej,

g)

dane przechowywane będą 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji umowy,
w tym uprawnień z niej wynikających,

h)

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
sprostowania, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

i)

ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,

j)

podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich
zostały celów do jakich zostały zebrane, tj. do zawarcia i realizacji umowy oraz
innych czynności z tym związanych,

k)

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.

14.

Załącznikami do niniejszego przetargu są:
14.1. Załącznik Nr 1 oświadczenie oferenta
14.2. Załącznik nr 2 formularz ofertowy
14.3. Załącznik Nr 3 wzór umowy
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Załącznik Nr 1
Miejscowość i data .................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składającego ofertę
tel.

.........................................................

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania
przetargowego określonego w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu
osobowego Ford Focus 1.6 MR’ 11 oraz treścią wzoru umowy.
Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem
technicznym pojazdu składam ofertę zakupu samochodu osobowego Ford Focus 1.6
MR’ 11 o nr rej. LPA 29337 według załącznika Nr 2.

....................................................
(podpis oferenta)
* niewłaściwe skreślić
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Załącznik Nr 2
Oferta na zakup samochodu osobowego Ford Focus 1.6 MR’ 11

Miejscowość i data:………..............................................................................................
Imię i nazwisko (nazwa firmy) oraz miejsce zamieszkania (siedziba):
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Numer PESEL .......................................
Numer NIP .............................................
Numer REGON ......................................
Tel. …………………………………..…….
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania
przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu
osobowego Ford Focus 1.6 MR’ 11 o nr rej. LPA 29337 oraz z treścią wzoru umowy
(załącznik Nr 3).
Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem
technicznym pojazdu składam ofertę zakupu samochodu osobowego Ford Focus
1.6 MR’ 11 o nr rej. LPA 29337.
za kwotę ............................... zł.
(słownie: ……..............................................................................................................)
Zobowiązuję się oferowaną cenę za kupno samochodu objętego przedmiotem
przetargu wpłacić w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ogłoszenia wyników przetargu,
przelewem na wskazany przez organizatora przetargu w ogłoszeniu o przetargu numer
rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miejskiego w Parczewie.
Numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wpłaconego wadium
w

przypadku

nie

dokonania

wyboru

oferty

lub

odrzucenia

oferty

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

.............................................
Podpis oferenta
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Załącznik Nr 3

UMOWA NR .............. /2022
zawarta w dniu ...................................... 2022 r. pomiędzy Gminą Parczew
reprezentowaną przez: Pawła Kędrackiego – Burmistrza Parczewa
a
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
zwanym w treści umowy „Kupującym”
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
Marka/model/typ: ……………. rok produkcji ……………….. r.
Nr identyfikacyjny (VIN): …………………………..
Nr rejestracyjny: ………………….

Przebieg ……………………….
§2

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego
wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie
toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi
on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę brutto: ........................................
słownie: ……................................................................................................................
§4
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w § 1
niniejszej umowy na kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy, której otrzymanie
sprzedający kwituje.
Kupujący kwituje jednocześnie odbiór pojazdu.
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§5
Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, a kupujący
potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.
§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji
ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej ponosi kupujący.
§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają
obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego
2 egz. dla Sprzedającego i 1 egz. dla Kupującego.

SPRZEDAJĄCY
…………………………………

KUPUJĄCY
.......……………………………
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