
Zarzijdzenie Nr 50/2019

Wojta Gniiny Ostrowek

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie sprzedazy autobusu szkolnego

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

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarz^dzam, co nastepuje:

§ 1. Przeznacza sic do sprzedazy, w formic przetargu pisemnego nicograniczonego, autobus

szkolny marki Autosan model: A0909 L.03 12.5t, rok produkcji 2003, nr rejestracyjny

HWIX683, vversja S TRAMP, bedacy wlasnosci^ Gminy Ostrowek,

§ 2. 1. Ustala sit? eene wywolawcza^ autobusu, o ktorym mowa w § 1 na kwote 13.000,00 zl

brutto (slownie: trzynascie tysiecy ztotych 00/100).

2. Ustala sit? tresc ogloszenia o przetargu w brzmicniu stanowi^cym zat^cznik nr 1 do

zarzadzenia.

3. Ustala sic regulamin przeprowadzenia przeturgu zgodnie z zalaczmkicm nr 2 do

zarzadzenia.

4. Ustala sit? formularz oiertowy przetargu stanowi^cy zal^cznik nr 3 do zarz^dzenia,

§ 3. Do przeprowadzenia przetargu powoluje Komisje Przetargow^ w skladzie:

1. Andrzej Grzybowski - Przewodnicz^cy Komisji

2. Magdalcna Gateza - cztonek Komisji

3. Stanistaw Bednik - czlonek Komisji

§ 4. /adaniem Komisji Przetargowej bcdzie przeprowadzenie przetargu i sporz,£jdzenie

protokolu z pr/cbiegu przetargu oraz podanie do publicznej wiadomosci informacji o wyniku

przetargu.

§ 5 . 1 . Wzor umowy sprzedazy autobusu stanowi zalacznik nr 4 do zarz^dzenia.

2. Pojazd zostanie przekazany nabywcy po podpisaniu umowy i wplacie pclnej kwoty ceny,

wynikaj^cej z. przetargu na rachunek bankowy Gminy Ostrowek w terminie 4 dni roboczych

od dnia zakonczenia przetargu.

§ 6. Wykonanie zarzqdzenia powierza sie Przewodnicza.eemu Komisji Przetargowej.

§ 7. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



OGf.OSZFMF, O SPRZKDAZY AUTOBUSi: SZKOLNKGO

Wqjt Ciminy Ostrowek oglas/a pivctarg piscmny nicogranic/ony na spr/cda/
samochodu marki AUTOSAN (aulobus s / ko lny ) .

1. I\a/\va i sicdziba spr/cdajacego:
Gmina Oslrowek

Ostrowck 1 15
98-311 Oslrowek
Tel. 43 841 5026
lax 43 841 5020

sttxma inlcrnctowa: www.oslrowckgmma.pl
e-mail: ug_ os tR>weki<r in le r ia .p l

2. Przcdmiot pr/ctargu:

a) marka i lyp pqja/du: AUTOSAN A0909 L.03 12.5t, wcrsja S TRAMP
b) nr rc jes l racyjnv: l:\VIX683
c) ix)k proclukcji: 2003

d) dala pier\vs/,ej rojestracji: 17.04.2003
e) nr V I N SI :A5W3Ar?3S68033 ()
1) ealkt)\vity pr/.cbicg: 357235 km
g) dopuszc/alna masa calkovvita: 12500 kg
h ) rod/aj a i i lobusLi : autobus s/kolnv
i) lic/.ba miejse: 41

rod/.aj s i l n i k a : / /apU)iiem sainoc/vnnym

pojemnose/moe s i l n i k a : 6540 emv l 52 kW (207KM)
lic/ba cyl indrovv/nklad cv l indrow 6/tv.cdow\) kolor powtoki lakicrovvcj: pomaranc/o\vy, 1 - warslwowy akrylowy

n) data wa^nosci badania technic/nugo: 28.02.2019 r.

3. Warunki pr/,ysti|picnia do pr/etar»u

a) Wniesienie w a d l u m \i 1.300.00 (shmnie : jeden tys iac tr/.ysla zlotych

00/100). najpo/nicj ria 3 dm pr/cd pr/.etargiem. tj. do dnia 23 sicrpnia 2019 r..

b) wadium vvnosi sic wyhjc/.nic w PI ,N, na numcr konta: 55 9256 0004 6800 0156
2000 0 1 1 0 7 dopisk iem: ..wadium - sprzedaz autobnsu" lub w kasie Urzedu
( i m i n \u k u .



c) wadium zlozone przcz oferentow, ktorych oferty nie zostaiy wybrane lub zostaly
odrzucone zwraca sic w lerminie 7 dni,

d) wadium zlozone przez nabywce pojazdu zalicza sie na poczet ceny,
c) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy ofcrcnt, ktorego oferta zostala

wybrana uchyla sic od zawarcia umowy.

4. Cena wywolawcza
Cene wywolawcza uslalono na kwote 13.000,01 zl (slownie: trzynascie tysiecy
zlotych 01/100) w lym VAT 23% w kwocie 2.430,90 zl.
Nabywcy Przystepujacy do przetargu powinni wykazac sie dowodcm zaptaty wadium
w wysokosci: 1.300,00 zl (slownie: jeden tysiac trzysta zlotych 00/100).

5. Miejscc, tcrmin, sposob zlozenia i otwarcia oferty:
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna bye zlozona w zamknietcj
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 nalezy skladac w dni robocze w godz. 7 - 15 , nie pozniej niz do
dnia 26 sicrpnia 2019 r. do godz. 10 w sekretariacie Urzedu lub przeslac pocztEj na
adres Urzedu. Liczy sie data wptywu do Urzedu Gminy w Ostrowku.
Otwarcie ofert nastapi przez komisje przctargow^ w dniu 26 sicrpnia 2019 r. o god/.
1015 w Urzedzie Gminy w Ostrowku, Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek.
Oferty zlozone po tej dacie nie beda^ rozpatrywane. W przypadku zlozcnia dwoch ofert
o jednakowej najwyzszej cenie, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg
ustny dla oferentow, klorzy zaoferowali jednakowe najwyzszc ceny. Komisja
zawiadomi oferentow o dodatkowym terminie.

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadac oferta w prowad/onym przetargu:
Oferta pisemna zlozona w toku przetargu powinna zawierac;
a) imie, nazwisko, adres lub nazwe (firmy) i siedzibe oferenta,
b) oferowan^ ccne i warunki jej zaplaty,
c) oswiadczenie oferenta, ze zapoznal sie ze stanem przedmiotu przetargu lub zc

ponosi odpowicdzialnosc za skutki wynikajace z rezygnacji z ogledzin,
d) oswiadczenie o zapoznaniu sie i akeeptacji wzoru umowy kupna / sprzedazy,
e) kopie dowodu wniesicnia wadium.

7. Odrzucenie ofert, jezeli:
a) zoslala zlozona po wyznaczonym terminie lub w niewlasciwym miejscu,
b) brak wniesienia wadium,

O odrzuceniu oferty komisja informuje i zwraca zaplaconc wadium.



8. Oglqdanie pr/edmiotu sprzedazy:

Autobus bexlacy przedmiotem pr/ctargu mozna obejrzcc w dniach roboczych od dnia
8 sierpnia 2019 r. do dnia 23 sierpnia 2019 r. w godzinach 10°° - 14°° pod adresem:
Urzad Gminy w Ostrowku, Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek, po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym (nr tel. 043 841 50 26).

9. Urzqd Gminy w Ostrowku zastr/ega sobie prawo do zamkniecia przetargu be/
wybrania ktorejkolwiek oferty, be/; podania pr/yc/yn.

10. Innc informaeje:

a) komisja przetargowa wybierze oferenta, ktory zaoferuje najwyzszj} ecru? na
sprzedawany pojazd,

b) zawarcie umowy sprzcdazy nastapi po wyborze przez komisje^ przctargowa
najkorzystniejszej oferty,

c) nabywca zobowiazany jest zaplacic cen$ nabycia pojazdu przed podpisanicm
mowy sprzedazy, w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia
przeprowadzenia pr/etargu,

d) wydanie przedmiotu sprzedazy nastapi niezwiocznie po wplaceniu przez
kupujaccgo ceny nabycia i podpisaniu umowy.

Przetarg zostanie przeprowadzony bez wzgledu na ilosc zlozonych ofert.

11. Informaeja dotyezijea przetwarzania danyeh osobowyeh

/godnic / art. 13 ust. 1 i 2 Rozporza/izenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
z przctwarzaniem danyeh osobowyeh i w sprawie swobodnego przeptywu takich danyeh
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dale] Rozporzadzenic), (D/. IJr/,. UE L 119 z 4 maja
2016 r.), Wojt Gminy Ostrowek informuje, ze:
a) Administratorem danyeh osobowyeh jest Wojt Gminy Ostrowek

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

b) we wszelkich sprawach dotyc/,a_cych przetwarzania danyeh osobowyeh przez Urzad
Gminy w Ostrowku mozna kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danyeh poprzez
adres email: iodo@poczta.fm telefon 43 841 50 26 lub osobiseie w Urzedu Gminy
w Ostrowku,

c) dane osobowe Kupujacego/OIerenta przetwarzane b<;da na podstawie art. art. 6 ust. 1
li t . e Rozporzadzenia w celu zwiazanym z post^powaniem na sprzedaz sktadnika
rzeczowego majatku ruehomego Gminy Ostrowek w formic przctargu ofertowego,

d) dane osobowe Kupujacego/Ofercnta beda przechowywane przez okres 5 lat liczac od
pocztjtku roku naytepujacego od dnia ostalecznego zakoiie/.enia sprawy,

c) W odniesieniu do danyeh osobowyeh Kupujacego/Oferenta dccyzjc nie b^da
podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 Rozporzadzenia,

1) Kupujcjcy /Oferent posiada:
- prawo dostepu do tresci danyeh, na podstawie art. 15 Rozporzadzenia;
- prawo do sprostowania danyeh, na podstawie art. 16 Rozporzadzenia*;
- prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danyeh osobowyeh na
podstawie art. 18 Rozporzadzenia**;



- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporzadzenia.

g) w celu wykonania praw wymienionych powyzej nalezy skierowac zadanic pod adres
email ug_ostrowek@interia.pl, pisemnie na adres siedziby Urzedu Gminy lub
osobiscie w sied/Jbie Urzedu Gminy. Przed realizacj^ paiistwa uprawnien Urzad
Gminy w Ostrowku musi potwierdzic tozsamosc w sposob indywidualnic
dostosowany do danego /qdania.

h) Kupujacemu/Oferentowi nie przysluguje:
- prawo do usuniecia danych osobowych w zwiazku z art. 17 usl. 3 lit. b, d lub e
Rozporzadzenia,

prawo do pr/enoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20
Rozporzadzenia,
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21
Rozporzadzenia , gdyz podstaw^ prawn^ przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c Rozporzadzenia.

*Wyjasnienic: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmian^ wyniku
postepowania na sprzedaz skladnika rzeczowego majq.tku ruchomego Gminy Ostrowek
w formic przctargu ofcrtowego ani zmian^ postanowieh umowy oraz nie moze naruszac
integralnosci protokolu oraz jego zalacznikow.

**Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zaslosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby tlzycznej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europcjskicj lub panstwa czlonkowskiego.

Zah^cznik nr 1 - oswiadczenie
Zatacznik nr 2 - oferta

mgr tafTRyszard Turek



Zalacznik Nr 2
do Zarzadzenia Nr 50/2019
Wqjta Gminy Ostrowek
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

REGULAMTN
przetargu public/nego nieograniczonego na sprzedaz autobusu szkolnego marki

Autosan S.A.

§ 1
1. Warunkiem przystaj)ienia do przetargu pisemnego nieograniczonego, zwanego dalej

,,przetargiem" jest wniesienie wadium w wysokosci 1.300,00 zl (slownie: jeden tysiqc
trzysta zlotych 00/100) w tcrminie najpozniej na 3 dni przed przetargiem.
Za date wniesienia wadium uwaza si$ dat$ wptywu srodkow pienieznych na rachunek
Gminy Ostrowek.

2. Wadium zwraca sie w ciagu 7 dni roboezych po odwolaniu lub zamknieciu przetargu.
3. Wadium zlozone przez nabywc(? zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu.
4. Wadium przepada na rzecz sprzedajacego, jezeli uczestnik, ktory wygral przetarg

uchyli sit^ od zawarcta umowy lub uiszczenia ceny nabycia.

§2
1. Pr/etarg przeprowadza komisja zlozona z trzech osob, z ktorych jedna pelni funkcj(;

przewodniczacego.
2. Komisja petni swoje obowiazki od dnia powolania do dnia zatwierdzenia przez Wqjta

protokotu koncowego z przetargu.

§3
Do obowi^zkow komisji przetargowej nalezy:

1) zamieszczenie ogloszenia o przetargu w Biuletynie Intbrmacji Publicznej
Gminy w Ostrowku oraz na tablicy ogtoszch w Urzedzie Gminy w Ostrowku,

2) udzielcnic informacji oferentom,
3) przeprowadzenie przetargu,
4) sporzadzenie protokolu kotieowego /. podaniem wynikow przetargu i przedlozenie go

do zatwierdzenia Wqjtowi,
5) zamies/ezenie ogloszenia o wyniku przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej

Urzedu Gminy w Ostrowku oraz na tablicy ogloszeh w Urzexizie Gminy w Ostrowku.

§4
1. Przetarg zostanie przeprowadzony bcz wzglt^du na Uosc oferl.
2. Piv.edmiot przetargu zostanie sprzedany za najwyzsza zaoferowana cene.
3. Nabywca zobowia/any jest zaplacic cen$ nabycia niezwlocznie po wygraniu

przetargu, w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboezych od przeprowadzenia
przetargu.

4. Wydanie przedmiotu przetargu nast^pi niezwlocznie po wplaceniu ceny nabycia oraz
podpisaniu umowy.



§5
Komisja przetargowa sporzadza protokol z przebiegu przetargu, ktory powinien zawierac;

a) okreslenie miejsca i czasu oraz rodzaju przetargu,
b) imiona i nazwiska oraz podpisy czlonkow komisji przctargowej,
c) wysokosc ceny wywoiawczej,
d) zcstawicnie ofert, ktorc wplyn^ly w odpowiedzi na ogtos/cnic.
e) najwyzsza cene oferowana za przedmiot przetargu,
f) imie i nazwisko oraz miejsce zamieszkania nabywcy lub jego sicdzibe,
g) wysokosc ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaka nabywca uiscil na poczet przetargu,
h) wnioski i oswiadczcnia czkmkow komisji przetargowej,
i) wzmiank? o odczytaniu protokolu

Protokol z przeprowadzonego przetargu podpisuje przewodniczacy oraz czlonkowie komisji
przetargowej.

§6
Organizator przetargu zaslrzega sobie prawo uniewaznienia przetargu lub jego odwotania bez
podania przyczyny.

WL
• —*—

Turek



FOUMliLARZOFEKTOWY
do pr/.etargu na spr/.cda/ autohusu marki Autosun S.A. A0909 L.03

D A N K O F H R H N T A

Imic i na/wisko/nuzwa

Adres/siedziba

PF.ST'I . /RHGON

N I P

Telefbn konlaktowv .. .

/a cent; ..

(s townic:

Skkidam cleric na /.aknp aulobnsu marki Aulosan S.A. A0909 1..03
nr r c j e s t r a c \ ' ) n \  !;

Jednoc/.csnic oswiadczam, iz:

*t* /apo/natcm si^ / warnnkami poslvpouania pr/,ctargo\\cgo okrcslonymi w oglos/cniu
o pr/etargu na spr/ccia/ aulohusu mark i marki Antosan S.A. A0909 L.03 / dnia 7 sicrpnia
2019 i-.

<* akccptujt; warnnk i ud/iaki vv \v\\  pr/clargn.
<* /nany mi jest stan teclimc/.ny nab\vvanego pLija/,dn i p r /AJmnie go be/, /aslr/ezcn - nie

bt;dL; skkldal /adnycii ros/,c/.ei'i / \via/ .an\cl i /.e stanem technic/,nym poja/dn.
*»» /apo/nalem sic i akeepUije tresc \\xoru nmo\ \  spr/.eda/.y,
*** vvyra/arn /gtKle. aby \ pr /ypadku wyboru mojej o tcr ty . j ako najkor/ysl t i ic js /c j pod

\\yglt;dcm olcrowancj cony, k \ \o t a \ \ a d i u m /oslala nalie/.ona na poc/el cony nabycia .

\\ zalaczcniu:
- do\\6d wnies ienia \vadinm

PodpLs usoby.osob upowaznionycii



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

Adrcs: Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek
tcl. 043 841 5026
email ug_ostrowek@interia.pl

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

e) Posiadam prawo doslepu do tresci moich danych, prawo do ich sproslowania oraz
ograniczenia przctwarzania,

d) Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy u/nam, zc przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogolncgo
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

c) Podanic danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jestem zobowiazany/a do
ich podania a konsekwencja niepodania danych osobowych bedzie odrzucenie oferty.

Podpis osoby/osob upuwainionycli

mgr i&TRyszard Turek



PUO.IFKT I MOWY SPRZEDAZY

/awarla w d n i u 2019 r. \ Osm'rvvku pomic-d/y Gmina Oslrowek.
\u ktorcj d/.iala:

]\\s/.ard Turek V v ' o j t ( i m i n \k
pr/.y Lid/.ialc L id i i Pawlak Skarbnika ( i n i i r n

zwanym dalcj ..Sprzcdajacym" a

zwanyni dale] ..Kupujacym"

Pr/.odmiotcm imiowy jest spr/cda/ pojazdu:

Autobus i n a r k i AH ' IOSAN A0909 I . .O .^

Nr r c j c s l r a c v j i i x : ] ' V v ' I X 6 8 3

Rok produkcj i : 2003

Nr VIN SUA5W3AIT3S680339

S S 2

Sprzedajacy oswiadc/a. /e poja/.d bedacy pr/.cdmiotcm umowy stanowi jcgo wykjc/nu

wtasnosc. jcsl \volny od \\ad prawnych oraz pra\ osob ir/ccich. i/ nic loczy sit; zadne

postcpowanic, ktorcgo pr/edmiolem jest Ion poja/d. /c nio slanovvi on rowniox pr/edmiotu

zabo/picczenia.

S - ^
1 . Spr/cdajac> spr/cdajc a K u p u j a c y k u p u j c opisain \f I poja/d /a kwotc ustalont] na

podslav\ie piscmnoj olcrU' /akupu zto/oncj \ dniu \ wysokosci

z) bruUo(slo\vnic: ).

2. /aoferowana kwolo Kupujacy wptaci pr/eleweni na konlo Sprzodajaccgo nr 47 9256

0004 6800 0156 2000 0060 przcd podpisaniem uniowy na podstavvle wyslawioncj

przez Sprzedajaccgo iaklury VA'l ' . Przy podpisanin umovs'y nalozy przodlozyc

polwicrdzcnic dokonanego przclcwu.



3. Wydanie pojazdu nabywcy nastapi bezposrednio po podpisaniu umowy i uiszczeniu

naleznosci okreslonej w ust. 1.

§4

Kupujacy oswiadcza, ze dokladnie zapoznal si? ze stanem technicznym lub ze zrezygnowal

z ogledzin nabywanego pojazdu oraz oswiadcza takze, zc nabywa pojazd w takim stanie

technicznym, w jakim aktualnie si? on znajduje i z lego tytulu nie bedzie zglaszal zadnych

roszczen w stosunku do Sprzedajacego.

§5

Strony ustalily, ze wszelkiego rodzaju koszty transakcji w tym koszty podatku od czynnosci

cywilnoprawnych ponosi Kupujacy.

§6

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemncj pod rygorem niewaznosci.

§7

Niniejsz^ umowe sporzqdzono w trzech jcdnobrzmi^cych egzemplarzach, z czego 2

egzemplarze otrzymuje Sprzedajacy i 1 egzemplarz Kupujacy.

Sprzedajacy Kupujacy

Turek


