Istebna, 23 grudnia 2021r.
Nr sprawy: UK.2632.4.2021

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Istebna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu
ciężarowego Daewoo Andoria-Intrall
Gmina Istebna
Istebna 1000, 43-470 Istebna
NIP: 5482676134
Uprawniony pracownik do bezpośredniego kontaktu z oferentami: Mirosław Książczyk
tel. 519 182 214, adres e-mail: m.ksiazczyk@istebna.eu
I. Opis przedmiotu sprzedaży:
1. Marka: Daewoo Andoria-Intrall
2. Model: Lublin 3352 2.9 t
3. Rodzaj pojazdu: Samochód Ciężarowy do 3,5 t
4. Rok produkcji: 1997
5. Data pierwszej rejestracji: 18.02.1998
6. Przebieg: 206702 km
7. Kolor: żółty
8. Liczba osi: 2
9. Rodzaj napędu: tylny 4x2
10.Skrzynia biegów: manualna
11.Pojemność: 2417 ccm
12. Moc silnika 52 kW (71 KM)
STAN TECHNICZNY POJAZDU:
SILNIK:
- Rozruch i praca silnika w zakresie obrotów użytecznych poprawne;
- Ślady wycieków oleju przez uszczelnienia w części przedniej i tylnej;
- Silnik i jego osprzęt zabrudzone;
PODWOZIE:
- Skrzynia biegów ślady wycieków oleju przez uszczelnienia;
- Most napędowy ślady wycieków oleju w części przedniej i na osłonie przekładni;
- Rama nośna z miejscowymi ogniskami korozji, zderzak tylny z wżerami korozji
i ubytkiem na stopniu;
- Zderzak przedni otarcia i odbarwienia tworzywa;
- Tarcze kół z wypływem powierzchniowej korozji, brak kołpaków kół tylnych;
KABINA:
- Szkielet kabiny z rozwiniętymi ogniskami korozji, w tym: na podszybiu przy gniazdach
wycieraczek, błotnikach, progach, poszyciach boków, poszycie boku po stronie lewej
z perforacją i ubytkami korozyjnymi; pokrywa komory silnika ogniska korozji w części
przedniej; drzwi lewe i prawe ogniska korozji z perforacją w części dolnej;
- Wyposażenie wnętrza kabiny ślady zużycia eksploatacyjnego w tym: wykładziny drzwi
zabrudzone z pęknięciami, wykładzina deski rozdzielczej popękana, wykładzina sufitu
zabrudzona; uszczelki wnęk drzwi z pęknięciami i ubytkami w części dolnej;
- Fotele kierowcy i pasażera: powiększone luzy w szkieletach, pokrycia tapicerskie zużyte,
brak sprężystości gąbki;
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- Szyba czołowa odprysk z pęknięciami w polu widzenia kierowcy;
- Osłona chłodnicy silnika tworzywo odbarwione;
SKRZYNIA ŁADUNKOWA:
- Rama skrzyni z ogniskami korozji; ściany boczne skrzyni aluminiowe przystosowane
do montażu opończy; ściana boczna prawa brak jednego zaczepu, ściana tylna wgniecenie
poszycia i uszkodzenia zaczepów opończy;
OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE:
- Lampa zespolona tylna prawa klosz popękany.

CENA WYWOŁAWCZA : 1 500 zł + VAT (23%)
Samochód można oglądać w dniach od 27 grudnia 2021 do 30 grudnia 2021r
w godz. od 8:00 – 13:00 na parkingu UG Istebna.

II. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
3. Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy – załącznik nr 1:
4. Złożenie przez jednego Oferenta więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania
alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Sprzedający w żadnym przypadku nie odpowiada za
koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci
zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Sprzedającego.
6. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej
kopercie oznaczonej w następujący sposób:
a) Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć),
b) Adresat: Urząd Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, woj. śląskie,
c) Opis: Oferta na zakup samochodu ciężarowego Daewoo Andoria-Intrall
d) Nie otwierać przed terminem otwarcia ofertowego: 05.01.2022r., godz. 14:30.
7. Oferent będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni, bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
III. Miejsce i termin składania ofert:
1. Termin składania ofert upływa 05.01.2022r. o godz. 14:00.
2. Otwarcie ofert 05.01.2022r. o godz. 14:30. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu
oferty do Sprzedającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane oraz zostaną zwrócone bez otwierania.
5. Ofertę należy dostarczyć do Sekretariatu, mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego
zaadresowane zgodnie z wymaganiami w rozdziale II pkt. 6.
IV. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej:
1. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych.
2. Wymaga się aby cena podana była z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
(do jednego grosza).
3. Kryteria oceny ofert - najwyższa cena brutto.
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V. Zawiadomienie, odrzuceniu oferty, unieważnieniu postępowania:
1. Sprzedający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia,
b) Zostaje złożona po terminie lub w niewłaściwej formie,
c) Oferentem jest osoba bezpośrednio lub pośrednio powiązana z innym Oferentem
d) zawiera cenę niższą niż podana cena wywoławcza,
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
a) unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny; z tytułu
unieważnienia postępowania Oferentowi nie przysługuje żadnej roszczenie w stosunku do
Sprzedającego,
b) zmiany lub uzupełnienia treści ogłoszenia,
c) zmiany terminów, negocjacji.
VI. Klauzula informacyjna:
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PODJĘCIE DZIAŁAŃ PRZED ZAWARCIEM UMOWY, ZAWARCIE UMOWY
Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia
2016 roku 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) - dalej: „RODO” przekazuję następujące informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych osobowych jest Gmina Istebna - Urząd Gminy Istebna reprezentowany przez Wójta
Gminy Istebna z siedzibą, 43-470 Istebna 1000.
Urząd Gminy jest aparatem pomocniczym zapewniającym obsługę Wójtowi Gminy Istebna jako organowi
administracji publicznej oraz organowi wykonawczemu Gminy Istebna.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail urzad@istebna.eu, telefonicznie pod
numerem: 33 855 65 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e- mail
iod@istebna.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych podjęciem działań przed zawarciem umowy,
zawarciem umowy, prowadzenia rozliczeń finansowych oraz prowadzenia sprawozdawczości podatkowej,
sprawozdawczości księgowej.
PODSTAWA PRAWNA
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.
W szczególności podstawę prawną stanowią:
− Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
− Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego,
− Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
− Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
− Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania
archiwów zakładowych.
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ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
−

organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

−

podmiotom, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych do przetwarzania świadczą
usługi na rzecz Administratora,
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych chyba, że umowa będzie dotyczyła programów finansowanych przez organizacje
międzynarodowe.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa - zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Posiada Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania
danych, dostępu do danych, ich aktualizacji i otrzymywania kopii, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
Jeżeli przekazane informacje są niezrozumiałe lub oczekują Państwo uszczegółowienia informacji
dotyczących przetwarzania danych osobowych w tym przysługujących praw, podstaw prawnych
przetwarzania danych czy też okresu ich przetwarzania przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora
danych wyjaśnień w tym zakresie (art.12 RODO).
Wniosek z żądaniem realizacji przysługujących praw, wyjaśnienia zasad przetwarzania danych, podstaw ich
przetwarzania, okresu przetwarzania itp. należy kierować pisemnie na adres Administratora danych.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, mającym siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od zainteresowanych.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym do podjęcia działań przed
zawarciem umowy, samym zawarciem umowy oraz prowadzenia rozliczeń finansowych oraz
sprawozdawczości podatkowej, finansowej, księgowej.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
W trakcie przetwarzania danych osobowych Administrator danych nie będzie podejmował decyzji w sposób
zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

Dokument podpisany przez
Zastępcę Wójta
mgr inż. Łukasz Małysz

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Zdjęcia
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