
ZARZĄDZENIE Nr 170
Wójta Gminy Bolesławiec
2 dnia 30 kwietnia 2020r.

w sprawie sprzedaży samochodu marki Renault Megane Classic

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2018r., poz. 994 z późń. zm.)

zarządza się co następuje:

51

Przeznacza się do sprzedaży samochód osobowy marki Renault Megane Classic,
nr rejestracyjny DBL 59UA, rok produkcji: 1997, stanowiący ruchome mienie Gminy
Bolesławiec.
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1. Wyłonienie nabywcy nastąpi w drodze pisemnego przetargu, który zaoferuje najwyższą
cenę. Cena wywoławczawynosi 1.000,00 zł brutto.

2. Sprzedaż nastąpi na podstawie umowy.
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Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu, o którym mowa w 5 1, stanowi załącznik do
niniejszego zarządzenia.
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Ogłoszenie o sprzedaży podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec oraz zamieszczenie na stronie internetowej
Gminy Bolesławiec.

5 5

Powołuje się Komisję Przetargową w składzie:
Przewodniczący: - Małgorzata Wdowińska
Sekretarz: - Agnieszka Kuśmierz
Członek: - Jarosław Gawron
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Zarządzeniewchodzi w życie z dniem podpisania. Wći T
'
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GMINA BOLESŁAWIEC
ul. Teatralna 1a 59-700 Bolesławiec

tel. 0 75 732 32 21 do 23 fax. 0 75 735 17 83
urzadgminngminaboleslawiecpl

I.I.271.01.2020.AK Bolesławiec, dnia 05.05.2020r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

WÓJT GMINYBOLESŁAWIEC OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ

SAMOCHODU OSOBOWEGOMARKI RENAULT MEGANE CLASSIC

stanowiący mienie Gminy Bolesławiec

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Gmina Bolesławiec
ul. Teatralna 1A

59-700 Bolesławiec
NIP 612—16-36-303
REGON 230821457

2. Opis przedmiotu sprzedaży:
Marka/model: Renault Megane Classic
Rok produkcji: 1997, data pienstej rejestracji: 20.11.1997r.
Nr rejestracyjny: DBL 59UA
Nr identyfikacyjny VIN:VF1LAOFOG16962916
Pojemność silnika: 1598,00cm3 , moc silnika: 66,00 kW

Dopuszczalna masa całkowita: 1645kg
Przebieg: 269 672 km

Rodzaj paliwa: benzyna
Kolor: szary metalik
Rodzaj nadwozia: sedan
Skrzynia biegów: manualna
Wyposażenie: elektryczne szyby, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie
kierownicy.

Uwa i:

Pojazd nie posiada akumulatora, brak możliwości uruchomienia pojazdu i odbycia
jazdy próbnej. Brak przeglądu rejestracyjnego. OC ważne do 19.11.2020r.



Pojazd można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 — 14:00 po
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 795-180-691 lub
660-738-892).

. Wartość pojazdu:
Cena wywoławcza pojazdu wynosi 1.000,00 zł brutto.

. Wadium:

Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium.

. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym
przetargu:
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i

musi zawierać:
a) imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę firmy,

siedziby Oferenta, telefon, fax, e-mail, NIP, REGON,
b) wypełniony formularz ofertowy (Zał. nr 1).

. Warunki odrzucenia oferty:
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie lub
w niewłaściwym miejscu.

. Inne informacje:
a) wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę, w przypadku

zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego Oferenta,
przetarg będzie kontynuowany w formie ustnej licytacji, aż do wybrania
Oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę,

b) nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Sprzedającego w terminie 3-ch dni od daty
zawarcia umowy sprzedaży samochodu,

c) wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po
zaksięgowaniu kwoty wpłaty na koncie Urzędu Gminy Bolesławiec,

d) nabywca pojazdu ponosi wszelkie koszty w związku z jego nabyciem,
e) Gmina Bolesławiec nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny

sprzedawanego w przetargu samochodu i zastrzega możliwość
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Ofe/ta
p/zetargowa na zakup samochodu osobowego marki Renault Megane Classic”
w Urzędzie Gminy Bolesławiec z siedzibą przy ul. Teatralnej 1A, 59-700
Bolesławiec (skrzynka podawcza) do dnia 18.05.2020r. do godz. 12:00.
Termin związania z ofertą wynosi 14 dni.



9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2020r. w pok. nr 3 Urzędu Gminy
Bolesławiec.

ZASTĘPCA WÓJTA
Mła

m inż. man Jaworski

Załączniki:
Zał. nr 1 — Formularz ofertowy.
Zał. nr 2 — Klauzula informacyjna - RODO.



Zał. nr 1

NIP .....................................

FormularzOferty

Do: Gminy Bolesławiec

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki

Renault Megane Classic
na warunkach określonychw ogłoszeniu, oferujemy zakup za cenę ofertowa:

Brutto ..................................................................................................... złotych
(słownie: ............................................................................................................. )

Ponadto oświadczam(y), że:
- zapoznałem się z warunkami ogłoszenia, nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz
uzyskałem niezbędne informacje potrzebne d przygotowania oferty,

- zapoznałem się ze stanem technicznym oferowanego pojazdu i nie mam

żadnych uwag i zastrzeżeń,
- w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy

w miejscu i terminie wskazanym przez Sprzedającego i wpłaty oferowanej
kwoty za pojazd,

- akceptujemy wskazany czas związania ofertą.

miejscowość ............................., dnia .........................

podpis Oferenta lub osoby upoważnionej
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2)

3)
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5)

6)

7)

8)

9)

Zał. nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla zbioru Umowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą
w Bolesławcu ul. Teatralna 1A reprezentowana przez Wójta Gminy,

kontakt z inspektorem ochrony danych (Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A,
59—700 Bolesławiec, telefon 075 732 32 21, kom. 605 255 789, e-mail
urzadgminy@gminaboleslawiec.pl),

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy
na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.,
- 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.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub wynikających
z zawartej umowy.

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

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres
5 lat.

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania,

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest
Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości załatwienia sprawy przez Gminę Bolesławiec.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profrlowania.


