
Zarzqdzenie Nr 33/2019

Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 1 1 czerwca 2019 r.

w sprawie sprzedazy autobusu szkolnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie

gminnym {Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarz<|dzam, co nastepuje:

§ 1. Przeznacza sie do sprzcdazy, w formic przetargu pisemnego nieograniczoncgo, autobus

szkolny marki Autosan model: A0909 I,.03 12.5t, rok produkcji 2003, nr rcjcstracyjny

HW1X683, wersja S TRAMP, bedacy wiasnoscia Gminy Oslrowek.

§ 2. 1. Ustala si$ cen^ wywolawcza autobusu, o ktorym mowa w § 1 na kwot^ 13.000,00 zl

brut to (stownie: trzynascic tysiecy zlotych 00/100).

2. Uslala sit^ tresc ogloszenia o przclargu w brzmieniu stanowiacym zalacznik nr 1 do

zarzadzcnia.

3. Ustala sit? regulamin przeprowadzenia pr/.etargu zgodnie z zatacznikicm nr 2 do

zar/adzcnia.

4. Ustala si^ formularz olcrtowy przetargu stanowiacy zahjcznik nr 3 do zarzadzcnia.

§ 3. Do przeprowadzenia przetargu powolujt? Komisje Przetargowa w skladzie:

1. Andrzej Grzybowski - Przewodniczacy Komisji

2. Magdalcna Galena - czionek Komisji

3. Stanistaw Bednik - cztonek Komisji

§ 4. Zadiiniem Komisji Przetargowej bedzie przeprowadzenie przetargu i sporzadzenic

protokolu z przebiegu przetargu oraz podanie do publicznej wiadomosei informacji o wyniku

przetargu.

§ 5. 1. Wzor umowy sprzedazy autobusu stanowi zalacznik nr 4 do zarzadzcnia.

2. Pojazd zostanic przckazany nabywcy po podpisaniu umowy i wpiaeie pemej kwoty ceny,

wynikajacej z przetargu na rachunck bankowy Gminy Ostrowek w terminie 4 dni roboczych

od dnia zakonczenia przetargu.

§ 6. Wykonanie zarz^dzenia powierza sic Przewodnicz^cemu Komisji Przetargowej.

§ 7. Zarzadzenie wchod/i w zycie z dniem podpisania.



Zatacznik Nr I
do Zarzadzenia Nr 33/2019
Wqjta Gininy Oslrowek
z dnia 1 1 czerwca 2019 r.

OGLOSZENIE O SPRZEDAZY AUTOBUSU SZKOLNEGO

Wqjt Gminy Ostrowek oglasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaz
samochodu marki AUTOSAN (autobus szkolny).

1. Nazwa i sicdziba sprzcdaj^cego:
Gmina Ostrowek
Ostrowek 115
98-311 Ostrowek
Tel. 43 841 5026
Fax 43 841 5020
strona internetowa: www.ostrowekgmina.pl
e-mail: ug_ostrowek@interia.pl

2. Przedmiot przetargu:
a) marka i typ pojazdu: AUTOSAN A0909 L.03 12.5t, wcrsja S TRAMP
b) nr rejestracyjny: EWIX683
c) rok produkcji: 2003
d) data pierwszej rejestracji: 17.04.2003
e) nr VIN SUA5W3AFP3S680339
0 eaikowity przebieg: 357235 km
g) dopuszezalna masa catkowita: 12500 kg
h) rodzaj autobusu: autobus szkolny
i) liczba miejse: 41
j) rodzaj silnika: z zaplonem samoezynnym
k) pojemnosc/moc silnika: 6540 cm3/152 kW (207KM)
1) lic/.ba eylindrow/uklad cylindrow 6/rzedowy
m) kolor powloki lakierowej: pomarariczowy, 1 -warstwowy akrylowy
n) data waznosci badania tcchnicznego: 28.02.2019 r.

3. Warunki przystqpienia do przetargu
a) Wniesienie wadium w wysokosci 1.300,00 (slownie: jeden tysi^c trzysla ztotych

00/100),
b) wadium wnosi sie wylacznie w PLN, na numer konta: 55 9256 0004 6800 0156

2000 0110 z dopiskiem: ^wadium - sprzedaz autobusu" lub w kasie Urzedu
Gminy w Ostrowku,



c) wadium zlozone przez oferentow, ktorych oferty nie zostaly wybrane lub zostaly
odrzucone zwraca sie w terminie 7 dni,

d) wadium zlozone przez nabywc? pojazdu zalicza sie na poczet ceny,
e) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, ktorego ofcrta zostala

wybrana uchyla si9 od zawarcia umowy.

4. Cena wywolawcza
Cene wywolawcza^ ustalono na kwote 13.000 zl (slownie: trzynascie tysiecy zlotych
00/100) w tym VAT 23% w kwocie 2.990,00 zl.
Nabywcy Przystcpujacy do przctargu powinni wykazac sie dowodem zaplaly wadium
w wysokosci: 1.300,00 zt (siownie: jeden tysiac trzysta zlotych 00/100).

5- Miejsce, termin, sposob zlozenia i otwarcia oferty:
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna bye zlozona w zamknietej
kopercie i zaadresowana: Urzad Gminy w Ostrowku, Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek
z dopiskiem ^Oferta na zakup samochodu marki AUTOSAN (autobus), Nr rej.
EWIX683".
Oferty pisemne nalczy skladac w dni robocze w godz. 700 - 1500, nie pozniej ni/ do
dnia 28 c/erwca 2019 r. do god/,. 10 w sekretariacie Urzedu lub przesiac poczUj na
adres Urzedu. Liczy sie data wplywu do Urzedu Gminy w Ostrowku.
Otwarcie ofert nastapi przez komisje przetargow^ w dniu 28 czenvca 2019 r. o godz.
10!* w Urz^dzie Gminy w Ostrowku, Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek.
Oferty zlozone po tej dacie nie bed^ rozpatrywane. W przypadku zlozenia dwoch ofert
o jednakowej najwyzszej eenie, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg
ustny dla oferentow, ktorzy zaoferowali jcdnakowc najwyzsze ceny. Komisja
zawiadomi oferentow o dodatkowym terminie.

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadac oferta w provvadzonym prxetargu:
Oferta pisemna zlozona w toku przetargu powinna zawierac:
a) imie, nazwisko, adres lub nazwe (firmy) i siedzibe oferenta,
b) oferowanq cene i warunki jej zaplaty,
c) oswiadczenie oferenta, ze zapoznal sie ze stanem przedmiotu przetargu lub ze

ponosi odpowiedzialnosc za skutki wynikajace z rezygnacji z ogledzin.
d) oswiadczenie o zapoznaniu sie i akceptacji wzoru umowy kupna / sprzcdazy,
c) kopie dowodu wniesienia wadium.

7, Odr/ucenie oiert, jczcli:
a) zostala zlozona po wyznaczonym terminie lub w niewtasciwym miejseu,
b) brak wniesienia wadium,

O odrzuceniu oferty komisja inibrmuje i zwraca zaplaeone wadium.



8. Ogl^danie przedmiotu sprzedazy:

Autobus bedacy przedmiotem przetargu mozna obcjrzec w dniach roboczych od 12
czerwca do 27 czcrwca wgodzinach 10°° 14°° pod adresem: Urzad Gminy
w Ostrowku, Ostrowck 115, 98-311 Ostrowek po uprzednim u/godnieniu
telefonicznym (nr tel. 043 841 50 26).

9. Urzijd Gminy w Ostrowku zastrzega sobie prawo do zamkniecia przetargu bcz
wybrania ktorejkolwiek ofcrty, bez podania przyczyn.

10. Inne informacje:

a) komisja przetargowa wybierze oferenta, ktory zaoferujc najwyzsza cenp na
sprzedawany pojazd,

b) zawarcie umowy sprzedazy nastapi po wyborze przez komisje przetargow^
najkorzystniejszej oferty,

c) nabywca zobowiazany jest zaplacic cene nabycia pojazdu przcd podpisanicm
mowy sprzedazy, w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia
przeprowadzenia przetargu,

d) wydanie przedmiotu sprzedazy nastapi niezwlocznie po wplaceniu przez
kupujacego ceny nabycia i podpisaniu umowy.

Przetarg zostanie przeprowadzony bez wzgledu na ilosc zlozonych ofert.

11. Informacja dotyczijca przetwarzania danych osobowych

Zgodnic z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu liuropejskiego i Rady (UK)
2016/679 /dn ia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiaxku
z przctwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodncgo pr/epiywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dale] Rozporzadxcnie), (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja
2016 r.), Wojt Gminy Ostrowek informuje, ze:
a) Administratorem danych osobowych jest Wojt Gminy Ostrowek

Adres: Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek
tel. 043 841 5026

b) we wszelkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych przez Urzad
Gminy w Ostrowku mozna kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych poprzcz
adres email: iodo(g),poczta.fm telefon 43 841 50 26 lub osobiscie w Urzedu Gminy w
Ostrowku,

c) dane osobowe Kupujacego/Oferenta przetwarzane beda na podstawie art. art. 6 ust. 1
lit. c Rozporx.ad/enia w celu zwiazanym z postepowaniem na sprzedaz skiadnika
rzeczowego majatku ruchomego Gminy Ostrowek w formic przetargu ofertowego,

d) dane osobowe Kupujacego/Oferenta beda przechowywane przez okres 5 lat liczac od
poczatku roku nastcpuj^cego od dnia ostatecznego zakoriczenia sprawy,

e) W odniesieniu do danyeh osobowych Kupujacego/Oferenta decyzjc nie beda
podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 Rozpor/adzenia,

0 Kupuj^cy /Oferent posiada:
- prawo dostepu do tresci danych, na podstawie art. 15 Rozporzadzenia;
- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporzadzenia*;
- prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na
podstawie art. 18 Rozporzadzenia**;



- prawo do wniesicnia skargi do Pre/esa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporzadzenia.

g) w celu wykonania praw wymicnionych powyzej nalezy skierowac zadanie pod adres
email ug_ostrowek@interia.pl. pisemnie na adres siedziby Urzedu Gminy lub
osobiscie w sicdzibic Urzpdu Gminy. Przed realizacja panstwa uprawnien Urzad
CJminy w Ostrowku musi potwierdzic tozsamosc w sposob indywidualnic
dostosowany do danego zadania.

h) Kupujacemu/Oierentowi nie przysluguje:
- prawo do usuniecia danych osobowych w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
Rozpor/adzenia,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20
Rozporzadzenia,
- prawo sprzeciwu wobcc przetwarzania danych osobowych na podstuwic arl. 21
Rozporzadzenia , gdyz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c Rozporzadzenia.

*Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiana wyniku
postepowania na sprzedaz skladnika rzeczowego majatku ruchomego Gminy Ostrowek
w formic przetargu oiertowego ani zmiana postanowieii umowy oraz nie moze naruszac
integralnosci protokohi oraz jego zatacznikow.

**Wyjasnienie: prawo do ograniczcnia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw inncj osoby fizycznej, lub z uwagi na waznc wzgledy intcresu public/nego Unii
I'luropcjskiej lub panstwa e/.kmkowskiego.

Zalacznik nr 1 - oswiadczenie
/alaeznik nr 2 - ofcrta

zardTurek



Zahjcznik Nr 2
do Zarzadzenia Nr 33/2019
Wqjla Gminy Ostrowek
z dnia 11 czerwca 2019 r.

REGULAMIN
pr/ctargu publicznego nieograniczoncso na sprzcdaz autobusu s/.kolncgo marki

Autosan S.A.

§ 1
1. Warunkiem przystapicnia do przetargu pisemnego nieograniczonego, zwanego dale]

..przetargiem" jest wniesienie wadiuni w wysokosci 1.300,00 /\: jedcn tysiqc
trzystazlotych 00/100).
Za date wnicsienia wadium uwaza si? dat? wptywu srodkow picni^znych na rachunek
Gminy Ostrowck.

2. Wadium zwraca sie w ci^gu 7 dni roboczych po odwolaniu lub zamkni^ciu pr/clargu.
3. Wadium xlozone przez nabywce zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu.
4. Wadium przepada na r/ccx sprzedaj^cego, jezeli uczestnik, ktory wygrat przetarg

uchyli si^ od zawarcia umowy lub uis/.c/cnia ceny nabycia.

§2
1. Przetarg przeprowadza komisja ztozona z trzech osob, z ktorych jcdna pchii funkcj?

przewodnic/ijeego.
2. Komisja petni swoje obowi^zki od dnia powolania do dnia zalwicrdzenia przez Wqjta

protokohi kohcowcgo / przetargu.

§3
Do obowia/ikow komisji przetargowej nalozy:

1) xamieszczenie ogloszenia o przetargu w Biuletynie Informacji I5ublic/ncj Urzedu
Gminy w Ostrowku oraz na tablicy ogtoszeii w Urzedzie Gminy w Ostrowku,

2) udzielenie informacji oierentom,
3) przcprowadzenie przetargu,
4) sporzijdzenie protokotu kohcowego z podaniem wynikow przetargu i przedlozcnic go

do zatwierdzenia Wqjtowi,
5) zamies/czenie ogloszenia o \\7niku przetargu w Biuletynie Informacji Publiezncj

Urzedu Gminy w Ostrowku oraz na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy w Ostrowku.

§4
1. Przetarg zostanie przcprowadzony be/ wzgledu na ilosc otert.
2. IVzcdmiot przetargu zostanie sprzedany za najwyzsza zaoterowan^ eene.
3. Nabywca zobowi^zany jest zaplacic cen^ nabyeia niezwloeznie po wygraniu

przetargu, w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboezych od przeprowad/enia
przetargu.

4. Wydanie przedmiotu przelargu nastqpi niezwlocznie po wplaeeniu ceny nabyeia oraz
podpisaniu umowy.



§5
Komisja przelargowa sporzadza protokol z przebiegu przelargu, ktory powinien zawierac:

a) okreslenie miejsca i czasu oraz rodzaju przetargu,
b) imiona i nazwiska oraz podpisy czlonkow komisji przetargowej,
c) wysokosc ceny wywoiawczej,
d) zestawienie ofert, ktore wptynety w odpowiedzi na ogloszenie,
c) najwyzsza cen^ oferowana za przedmiot przetargu,
I) imi<p i nazwisko oraz miejsce zamicszkania nabywcy lub jego siedzibtp,
g) \\ysokosc ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaka nabywca uiscit na poczet przetargu,
h) wnioski i oswiadczenia czlonkow komisji przetargowej,
i) wzmianke o odczytaniu prolokoiu/

Prolokol z przeprowadzonego przetargu podpisuje przcwodniczaey oraz ezlonkowie komisji
przetargowej.

§6
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo uniewaznienia przetargu lub jego odwolanie bez
podania przyezyny.

mgr ift&-Ryszard Turek



Zaia_cznik Nr 3
do Zarzadzenia Nr 33/2019
Wqjta Gminy Osirowek
z dnia 1 1 czerwca 2019 r.

FORMULARZ OFERTOWY
do przetargu na sprzcdaz autobusu marki Autosan S.A. A0909 L.03

. .dnia .. . 2019 r.

DANE OFERENTA

Imif? i nazwisko/nazwa

Adrcs/siedziba

PESEL/REGON

NIP

Telefon kontaktowy ...

Skladam oferte na zakup autobusu marki Autosan S.A. A0909 L.03
nr rcjcstracyjny EWIX683

za cene

(stownie: )

Jednoczesnie oswiadczam, iz:

*t* zapoznatem sic z warunkami postepowania przetargowego okreslonymi w ogloszeniu
o przetargu na sprzedaz autobusu marki marki Autosan S.A. A0909 L.03 z dnia 1 1
czerwca 2019 r.

*** akceptuje warunki udzialu w ww. przetargu,
<* /nany mi jest stan techniczny nabywanego pojazdu i przyjmuje go bez zastrzezen - nie

bede skladai zadnych roszczeh zwiazanych ze stanem technicznym pojazdu,
<* zapoznalem 319 i akceptuje tresc wzoru umowy sprzedazy,
*J* wyrazam zgode, aby w przypadku wyboru mojej oferty, jako najkorzystniejszej pod

wzgledem oferowanej ceny, kwota wadium zostaia naliczona na poczet ceny nabycia.

W zalaczeniu:
- dowod wniesienia wadium

I3odpis osoby/osob upowaznionych



Oswiadczam, ze zostalem/zostalam poinformowany/poinformowana o tym, ze:
a) Administratorem moich danych osobowych jest Wojt Gminy Ostrowek

Adres: Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek
tcl. 043841 5026
email ug_ostrowek@interia.pl

b) Moje dane osobowe bexla przechowywane przez okres 5 lat liczac od dnia 1 stycznia
nastepnego roku po ostatecznym zakoriczeniu sprawy,

c) Posiadam prawo dostepu do tresci moich danych, prawo do ich sprostowania oraz
ograniczenia przetwarzania,

d) Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznam, ze przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogolnego
rozporzatlzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

e) Podanic danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jestcm zobowiazany/a do
ich podania a konsekwencja nicpodania danych osobowych bedzie odrzucenie ofcrty.

Podpis osoby/osob upowaznionych

Turek



Zalijcznik Nr 4
do Zarzadzenia Nr 33/2019
Wqjta Gmjny Ostrowek
z dnia 1 1 czerwca 2019 r.

PROJEKT UMOWY SPRZEDAZY

zawarta w dniu 2019 r. w Ostrowku pomiedzy Gmina Ostrowek.
w imieniu ktorej dziata:

Ryszard Turek - Wojt Gminy Ostrowek
przy udziale Lidii Pawlak - Skarbnika Gminy

zwanym dalej ,,Sprzedaj^cym" a

zwanym dalej ,,Kupujaeym"

§1

Przedmiotem umowy jest sprzedaz pojazdu:

Autobus marki AUTOSAN A0909 L.03 12.5t

Nr rejeslracyjny: EWIX683

Rok produkcji: 2003

Nr V1N SUA5W3AFP3S680339

§ 2

Sprzedajacy oswiadcza, ze pojazd bcdacy przedmiotem umowy stanowi jego wylaczna

wlasnosc, jest wolny od wad prawnych oraz praw osob trzecich, iz nie toczy sic zadne

postepowanic, ktorego przedmiotem jest ten pojazd, ze nie stanowi on rowniez przedmiotu

zabezpieczenia.

§3

1. Sprzedajacy sprzedaje a Kupujacy kupuje opisany w § 1 pojazd za kwote ustalon^ na

podstawie pisemnej oferty zakupu zlozonej w dniu w wysokosci

zl brutlo(slownie: ).

2. Zaoferowana kwot? Kupujacy wplaci przelewem na konto Sprzedajacego nr 47 9256

0004 6800 0156 2000 0060 przed podpisaniem umowy na podstawie wystawionej

przez Sprzedajacego faktury VAT. Przy podpisaniu umowy nale/y przedlozyc

polwierdzenie dokonanego przelewu.



3. Wydanie pojazdu nabywcy nasti^pi bezposrednio po podpisaniu umowy i uiszczeniu

naleznosci okreslonej w ust. 1.

§4

Kupi.ija.cy oswiadcza, zc dokladnic zapoznal sie ze stanem technicznym lub zc zrc/ygnowat

/ oglcdzin nabywanego pojazdu oraz oswiadcza takze, ze nabywa pojazd w takim stanie

technicznym, w jakim aktualnie sit? on znajduje i z tego tytulu nie bedzie zgiaszal zadnych

roszczen w stosunku do Sprzedaj^cego.

§5

Strony ustality, ze wszelkiego rod/aju koszty transakcji w tym koszty podatku od czynnosci

cywilnoprawnych ponosi Kupuj^cy.

§6

/miana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§7

Niniejsz^ umowe sporzqdzono w trzcch jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2

egzemplarze otrzymuje Sprzedaj^cy i 1 egzemplarz Kupuj^cy.

Sprzedaj^cy Kupuj^cy

mgr lOg/Ryszard Turek


