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Powiat Biłgorajski       Biłgoraj, 10.06.2020r.  

ul. Tadeusza Kościuszki 94 

23 – 400 Biłgoraj 

Numer sprawy ZP.271.13.2020 

 

 

 

Ogłoszenie  

o przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu osobowego 

stanowiącego własność Powiatu Biłgorajskiego 

 

 

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: 

Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju 

ul. Tadeusza Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj tel. (+48) 84 688 20 00, fax (+48) 

846882009 www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl e-mail: zamowienia@bilgorajski.pl  

NIP 9181993847 

REGON 950369014 

Obsługę postępowania prowadzi Starostwo Powiatowe w Biłgoraju 

czas pracy od poniedziałku do piątku godz. od 7
30

 do 15
30 

 

2. Rodzaj, typ, pojazdu objętego postępowaniem oraz cena wywoławcza. 

 

Lp Marka 

i typ pojazdu 

Rodzaj 

pojazdu 

Liczba miejsc  Pojemność 

cm³ 

Rok 

produkcji 

Stan 

licznika 

km 

1. Skoda Superb 

1,8 T 
osobowy 5 178l 2007 368981 

Szczegółowy opis stanu technicznego stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 

 

Cena wywoławcza 5000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) 

 

 

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu: 

Samochód osobowy wraz z dokumentami będący przedmiotem przetargu można obejrzeć 

w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94, w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8 
00

 do 15
00

. 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr tel. 

84 6882081, osoba do kontaktu – Łukasz Pracoń kierownik Biura Organizacji i 

Administracji 

 

4. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia: 

1) Wadium w wysokości 300 zł (słownie złotych: trzysta) należy wpłacić na 

rachunek bankowy Powiatu Biłgorajskiego w Banku Spółdzielczym w Biłgoraju nr 

30 9602 0007 0000 0039 2000 0031, 

2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

 

5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: 

http://www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl/
mailto:zamowienia@bilgorajski.pl
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Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej 

zgodnie z wzorem określonym w formularzu ofertowym  stanowiącym załącznik 

nr 1 do ogłoszenia. 

 

 

6. Termin  i miejsce złożenia oferty 

 

Ofertę należy składać w zamkniętym opakowaniu na adres: 

 

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju 

ul. Tadeusza Kościuszki 94 

23 – 400 Biłgoraj 

z dopiskiem - OFERTA samochód osobowy 

nie otwierać przed 17 czerwca 2020 r. o godz. 11
00

 

 

1) Oferty należy składać w siedzibie organizatora przetargu: Starostwo Powiatowe w 

Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94 w pok. nr. 106 (Sekretariat Starosty) lub 

przesłać pocztą w terminie do dnia 17 czerwca 2020 r. do godz. 11
00

. 

2) Przy przesyłce pocztowej decyduje data i godzina dostarczenia oferty do pok. 106 

Sekretariat Starosty. 

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 czerwca 2020 r. o godz. 11
30

 w sali konferencyjnej 

pok. 104 w siedzibie zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.  

4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

 

7. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty organizator przetargu zastrzega sobie 

prawo przeprowadzenia aukcji, której ceną wywoławczą będzie najwyższa cena 

zaproponowana w ofertach. 

 

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 

 

 

9. Inne informacje 

1. Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego 

regulaminu a w przypadku nabycia pojazdu, na który złożył ofertę, że nie będzie rościł 

żadnych roszczeń do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego 

pojazdu. 

2. Organizator przetargu wybierze ofertę, z najwyższą ceną na pojazd objęty przedmiotem 

przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej. 

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. 

4. Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu, w złotych polskich. 

5. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 

6. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną 

odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru 

lub odrzucenia oferty. 

7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy: 

a) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, 

b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. 

8. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w 

niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium. 

9. O odrzuceniu oferty organizator przetargu zawiadamia niezwłocznie Oferenta. 
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10. O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.  

 

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży 

 

1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia. 

3.  Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty 

zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez Organizatora 

przetargu, nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny 

nabycia. 

5. Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego 

całkowitej ceny nabycia. 

6. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości 

Kupujący. 

 

11. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

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 „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

    Powiat Biłgorajski reprezentowany przez 

Zarząd Powiatu w Biłgoraju 

ul. Tadeusza Kościuszki 94 

23 – 400 Biłgoraj 

tel. (+48) 84 688 20 00 

fax. (+48) 84 688 20 09 

            e-mail: zamowienia@bilgorajski.pl 

www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl 

2)  W sprawach związanych Pani/Pana danymi należy kontaktować się z inspektorem 

ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, kontakt pisemny za 

pomocą poczty tradycyjnej: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94, 

23-400 Biłgoraj pocztą email: iod@bilgorajski.pl; 

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

w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny 

stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na 

jednostkach sektora finansów publicznych; 

4) 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 2017 r. poz. 1579 

i 2018), zwanej dalej „ustawa Pzp”; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) 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; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
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w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) 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 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

− 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 ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub  

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego); 

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

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

RODO; 

9) 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.  

 

 

Załączniki: 

 

1. Formularz oferty –   załącznik nr 1 

2. Opis stanu technicznego –  załącznik nr 2 

3. Wzór umowy –   załącznik nr 3 

 

 

 

WICESTAROSTA 

/-/ 

Tomasz Rogala 
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Załącznik nr 1 

ZP.271.13.2020 

 

 

Formularz oferty 

 

 

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

imię i nazwisko, nazwa i adres oferenta składającego ofertę 

 

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

tel .............................. fax ........................................ 

email ........................................................................ 

województwo …………………………………….. 

w odpowiedzi na ogłoszenie ZP.271.13.2020 o sprzedaży samochodu osobowego 

stanowiącego własność Powiatu Biłgorajskiego marki Skoda Superb, oferuję cenę zakupu za 

kwotę: 

 

…………………………………………………. zł brutto 

(słownie złotych ……………………………………………………………………………… ) 

 

Oświadczam, że: 

1. Akceptuję warunki udziału w postępowaniu .  

2. Zapoznałem się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży . 

3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

4. Wszystkie zapisane strony  oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta 

składa się z ..................... stron. 

 

 

 

Data........................................ 

 

  

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

                  (podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty 
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Załącznik nr 3 

ZP.271.13.2020 

 

U M O W A - wzór 

 

 

Zawarta w dniu ………….. w Biłgoraju pomiędzy Powiatem Biłgorajskim reprezentowanym 

przez Zarząd Powiatu 

w imieniu którego działają: 

Andrzej Szarlip – Starosta 

Tomasz Rogala – Wicestarosta Biłgorajski 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu 

NIP 9181993847 

 

zwanym dalej Sprzedającym 

 

a  

………………………. 

 

zwanym dalej Kupującym 

 

 

poprzedzona przeprowadzeniem publicznego przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu 

osobowego stanowiącego własność Powiatu Biłgorajskiego, o treści następującej: 

 

§ 1 

 

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód osobowy marki Skoda model 

Superb 1,8T, nr rejestracyjny LBL 77RX, rok produkcji 2007, numer identyfikacyjny VIN 

TMBDL63U789006931, stan licznika 368981. 

2. Sprzedający oświadcza, że samochód opisany w ust. 1 jest wolny od jakichkolwiek 

wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego 

postępowania bądź zabezpieczenia. 

 

§2 

1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje samochód wymieniony w § 1 za kwotę 

.................... zł brutto (słownie:....................................................................). 

2. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny nabycia, o której mowa w ust. 1 w dniu 

podpisania umowy, bądź w terminie wyznaczonym przez Organizatora 

przetargu, nie dłuższym niż 7 dni . 

3. Wadium wpłacone w postępowaniu  przetargowym  przez  Kupującego w wysokości 

300 zł zostanie zarachowane na poczet ceny, o której mowa w ust. 1. 

4. Do zapłaty pozostaje kwota brutto …………….., (słownie:…………………………). 

 

 

§3 

1.Kupujący oświadcza, że: 

1) Dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego mienia i  nie  wnosi  do  niego 

zastrzeżeń. 

2) Nabywa mienie w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się ono znajduje i z tego 
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tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń do Sprzedającego. 

 

 

§4 

1.Sprzedawca zastrzega sobie własność przedmiotu umowy aż do momentu uiszczenia ceny 

przez Kupującego. 

2. Wydanie przedmiotu  umowy nastąpi w siedzibie Sprzedającego, po zapłacie ceny 

wskazanej w§ 2 ust. 4 umowy. 

3. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego po 

wpłynięciu na konto bankowe Sprzedającego kwoty określonej w § 2 ust. 4. Z chwilą 

podpisania protokołu, o którym mowa w § 4 wszelkie prawa i obowiązki związane z 

przedmiotem umowy przechodzą na Kupującego. 

4. Od momentu wydania na Kupującym ciąży niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia 

przedmiotu umowy. 

5.Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie 

posiadane przez niego rzeczy służące do korzystania z samochodu. 

6.Sprzedawca wyda także Kupującemu niezbędne dokumenty związane z samochodem. 

 

§5 

Odbiór przedmiotu umowy wraz z dokumentacją nastąpi w ustalonym  przez  strony  terminie 

i dokonuje go strona kupująca na własny koszt. 

 

§6 

 

Wszelkie koszty związane z niniejszą umową ponosi Kupujący. 

 

§7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§8 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jedną dla Kupującego, dwie 

dla Sprzedającego. 

 

§ 10 

Mogące wynikać ze stosunku objętego umową spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie 

Sądu właściwego miejscowo i rzeczowo dla Sprzedającego. 

 

 

SPRZEDAJĄCY         KUPUJĄCY 

 

 

 

 


