
Zarzqdzenie Nr 590/20
Burmistrza Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny

z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie ogloszenia przetargu pisemnego ofertowego na sprzedai skladnika
majqtku ruchomego Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny w postaci
samochodu specjalnego marki JELCZ 004 - POZARNICZY

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.713) ozz aft.701 g 1 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz.U. 22020 r. poz. 1740),
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BURMISTRZ
GMINV I \4IASTA

Czerw ronta- l,eszczyny

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1
1. Oglaszam pzetarg pisemny ofertowy na spzeda2 skladnika majqtku ruchomego

Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny w postaci samochodu pozarniczego marki
Jelcz 004 o nr rej. SRB K956, szczegolowo opisanego w Ogloszeniu o pzetargu.

2. TreSc ogloszenia o pzetargu pisemnym ofertowym stanowi zalqcznik nr 1

do niniejszego Zaz4dzenia i podlega podaniu do wiadomo$ci publicznej, tj.:
- na stronie internetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz

w Biuletynie lnformacji Publicznej,
- na tablicy ogloszeri Uzqdu Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny.

s2
Ustalam termin skladania ofert do dnia 29 grudnia 2020 roku do godz. 8@
w Urzqdzie Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny w Czeruionce-Leszczynach
przy ul. Parkowej 9, pok6j nr 5 (Kancelaria).

s3
Ustalam na podstawie wyceny zeczoznawcy cene wywolawczq pojazdu
opisanego w $ 1 ust. 1 w wysoko6ci 14'145,00 zl (slownie: czternaicie tysiqcy sto
czterdzieSci piqc zl 00/100) brufto.

s4
Szczegolowe warunki przeprowadzenia pzetargu zawiera Regulamin przetargu
pisemnego, stanowiacy zalqcznik nr 2 do niniejszego Zazqdzenia.

s5
Do przeprowadzenia pzetargu powolujq komisjq w skladzie:
1. Adrian Strzelczyk - Pzewodniczqcy Komisji
2. Marian Szczepanek - Zastepca Pzewodniczqcego Komisji
3. Marcin Slowik - Czlonek Komisji

s6
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
OGLASZA PRZETARG PISEMNY OFERTOWY

NA SPRZEDA2 SKLADN]KA MAJATKU RUCHOMEGO
GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY

W POSTACI SAMOCHODU SPECJALNEGO MARKI JELCZ OO4

L Naava i siedziba sprzedajqcego
Gmina i Miasto Czenrvionka-Leszczyny z siedzibq w Czenrvionce-Leszczynach przy
u l. Parkowej 9, 44-230 Czenivionka-Le szczyny.

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu
Otwarcie ofert nastqpi w Uzqdzie Gminy i Miasta Czenirrionka-Leszczyny przy
ul. Parkowej 9,44-230 Czenrvionka-Leszczyny w dniu 29 grudnia 2020 roku o godz.
8e - Wydzial Zarzqdzania Kryzysowego i Ochrony Srodowiska (ZKO) - Zarzqdzanie
Kryzysowe.

3. Miejsce i termin, w kt6rym moina zobaczyd sprzedawany samoch6d
Samoch6d bqdqcy przedmiotem przetargu mo2na oglqdac (po wcze3niejszym
zgloszeniu tego faktu w Wydziale ZKO, w godzinach pracy urzqdu - lel. 32 429 59
56) w Szczejkowicach pzy ul. Rybnickiej od 22 grudnia 2020 roku do 23 grudnia
2020 roku, w godz. od 9- do 12@ oraz 28 grudnia 2020 roku, w godz. od 9@ do
12*.

BURMISTRZ
GMtNv I MIASTA

('zerw ronxa- l..eszczyny Zaqcznik nr 1

do Zazedzenia Nr 59020
Bumistrza Gminy i Miasta
Cze ionka-Leszczyny
z dnia 21 grudnia 2020 roku

Osobami uprawnionymi do kontaktu sq:

. Adrian Stzelczyk - Naczelnik V1&dzialu ZKO, tel. 32 429 59 56,

. Marian Szczepanek - lnspektor w VWdziale ZKO, tel. 32 429 59 56,
od poniedzialku do piqtku w godz. od 8@ do 12@ oraz w godz. od 13oo do 17*.

4. Rodzaj, typ pojazdu objqtego postqpowaniem przetargowym

D a ne id enffii kacyi ne ooi azd u
Marka:Jelcz
model pojazdu: 004
wersja: w6z poiarniczy GCBA 6/32
numer rejestracyjny: SRB K956
rok produkcji: 1986
nr identyfikacyjny (VlN): 12241
wskazanie drogomieza: 14156 km
opis rodzaju pojazdu: samoch6d specjalny
charakter wykorzystania: po2arniczy
kolor powloki lakierowej kabiny: czerwony 1-warstwowy syntetyczny
dopuszczalna masa calkowita: '15 700 kg
rodzaj zabudowy: podwozie
liczba osi: 2
rodzaj napedu: 4x2
jednostka napedowa: z zaplonem samoczynnym
pojemnoS6 silnika: 11100 cm3
moc silnika: 175 kW (238KM)



liczba cylindr6w: 6
uklad cylindrowy: rzQdowy
liczba miejsc: 4
rodzaj paliwa: olei napedowy
rodzaj skzyni bieg6w: manualna

Opis zamontowanego w pojeidzie oqumienia

Stan techniczny poiazd u

Uklad napqdowy: silnik kompletny, rozruch bez uwag, jedynie zapocenia oleju
spod uszczelki miski olejowej, skrzynie bieg6w i tylny most bez uwag.
Podwozie: kompletne, bez uwag.
Nadwozie: nadwozie specialistyczne produkcji firmy BONEX Miroslaw
Nowowiejski, wyposaienie kabiny w stanie dobrym.
OSwietlenie: kompletne, zu?ycie adekwatne do czasu eksploatacji.

Dodatkowe informacie

Pienvsza rejestracja: 01,01,1986 r.
Data wa2noSci badania technicznego: 7,02.2021 r.

5. Cena wyvolawcza samochodu
Cenq wywolawczq ustalono w wysokoSci: 14 't45,00 zl brutto w lym 23o/o podatku
VAT.
Cena minimalna wynosi 100% ceny wywolawczej.

6. Wymagania jakim powinna odpowiada6 oferta w prowadzonlm
przetarg u

Oferta cenowa powinna byc spozqdzona w jgzyku polskim pod rygorem niewa2noSci
w formie pisemnej i musi zawierad:

- imiq i nazwisko, dokladny adres i telefon kontaktowy lub nazwq firmy, siedzibg
oferenta, telefon, PESEUN lP,

- oferowanq cenQ brutto za przedstawiony pojazd objgty przedmiotem
przetargu,

- parafowany wz6r umowy sprzeda2y,

- w przypadku pzystqpienia do przetargu do oferty nale2y dolqczy6 aktualny
wyciqg z wlaSciwego rejestru albo aktualne za6wiadczenie o wpisie do
ewidencji dzialalno6ci gospodarczej z okresu nie wczeSniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu skladania ofert.

Wz6r oferty cenowej w zalqczeniu.

7. Termin, miejsce i tryb zloienia oferty oraz okres, w kt6rym oferta jest
waqiqca

Marka, typ:
- prz6dl MATADOR 11.00 R20 150/146K FR 1 GOLIATH TT,

- tylne izapasowe: MATADOR 11.00 R20 150/146K FR 1 HECTORTT
Zu2ycie (Yo):

przednie lewe - 50, przednie prawa - 30, tylne LZ - 30,
tylne LW - 30, tylne PZ - 30, tylne PW - 30,
zapasowe - 40.



OfertQ nalezy zlo2ye w zamkniqtej kopercie wedlug poni2szego opisu:

Gmina i Miasto Czetwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
tM-230 Czeruio n ka- Leszczyn y

'Ofefta cenowa na zakup samochodu po2amiczego ma*i
JELCZ 001 o nr nej. SRB K956"

Ofertg nale2y zlo2y6, do dnia 29 grudnia 2020 roku do godz. 8oo w Uzgdzie Gminy i

Miasta Czeruvionka-Leszczyny pzy ul. Parkowej S, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
pok6j nr 5 (Kancelaria).
Termin zwiqzania ofertq spzedajqcy okre6la na 30 dni od dnia zlo2enia oferty. Bieg
terminu zwiqzania oferlq rozpoczyna sig wraz z uptywem terminu skladania ofert.

9, Warunki odrzucenia oferty cenowej
Komisja pzetargowa odzuca ofertq cenowq, je2eli:

- zostala ona zlo2ona po wyznaczonym terminie, w niewla6ciwym miejscu,
- nie zawiera danych i dokument6w, o kt6rych mowa w pkt. 6 niniejszego

ogloszenia o przetargu lub sq one niekompletne, nieczytelne lub budzq
wqtpliwo6ci, zai zlo2enie wyja6niefi mogloby prowadzi6 do uznania jej za
nowq ofertq,

- nie odpowiada warunkom okre6lonym w niniejszym ogloszeniu o przetargu.

10. lnne informacje
1. Za nalkozystniejszq ofertq zostanie wybrana oferta zawierajqca najwy2szq ceng.
2. Nabywca jest zobowiqzany zaplacie ceng nabycia pojazdu, zgodnie z olerlq,

po podpisaniu umowy sprzeda2y przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Sprzedajqcego na faktuze VAT, w terminie do 7 dni od dnia
wystawienia faktury VAT.

3. Wydanie przedmiotu s1zeda?y nastqpi na podstawie protokolu zdawczo-
odbiorczego Kupujqcemu niezw,locznie po wptywie kwoty zaplaty na rachunek
bankowy Spzedajqcego.

4. Sprzedajqcy zastzega sobie prawo zamkniqcia przetargu bez wybrania
kt6rejkolwiek z ofert.

Wz6r umowy sprzedaiy w zalqczeniu.

1'l.Zalqczniki
wz6r oferty cenowej,
wz6r umowy sprzeda2y.

m
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Cze!"wron ka - t_eszc4my

Zalecznik nr 2
do Zazqdzenia nr 590.20
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 21 grudnia 2020 roku

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO

Regulamin okre6la zasady przeprowad zenia przelaeu pisemnego ofertowego
na sptzedaz skladnika majqtku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
w postaci samochodu pozarniczego marki JELCZ 004

s1
1 . Czynno6ci an'tiqzane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje

Przetargowa powolana Zazqdzeniem Nr 590/20 Burmistrza Gminy
Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 grudnia 2020 roku.

2. Komisja Przetargowa wykonuje swoje zadania w pelnym skladzie.

Komisja
i Miasta

s2
1. Przedmiotem przetargu jest sprzeda2 samochodu specjalnego/po2arniczego:

marka: JELCZ
rok produkcji: 1986
data pienvszej rejestracji: 'l.0'1.1986 r.
pojemnoSc silnika: 11100 cm3
nr identfikacyjny VIN: 12241
nr rejestracyjny: SRB K956

2. Spzedajqcy nie udziela gwarancji na stan techniczny pojazdu, okre6lonego
w ust. 'l , a takze nie odpowiada za jego ukryte wady.

s3
1. Cena wywolawcza brutto pojazdu opisanego w S 2 ust. 1 niniejszego

Regulaminu, zostala ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy w wysoko6ci
'14 145,00 zl (slownie: czterna6cie tysigcy sto czterdzieSci piq6 zl 00/100).

2. Spzeda2 nie mo2e nastqpi6 za cenq ni2szq od ceny wywolawczej.

s4
1. Ogloszenie o przetargu podaje sig do wiadomo6ci publicznej tj.:

- na stronie internetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oruz
w Biuletynie lnformacji Publicznej,

- na tablicy ogloszei Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
2. Termin pzetargu 'riqyznacza sig tak, aby miqdzy datq ogloszenia o przetargu,

a terminem skladania ofert do przetargu uptynqlo co najmniej 4 dni.

ss
Og{oszenie o przetargu okreSla w szczeg6lnoSci:

1) nazwq i siedzibg Spzedajqcego,
2) m iejsce przetargu,
3) miejsce i termin, w kt6rym mo2na obejrze6 sprzedawany pojazd,



s6
1. Ofertq naleZy zloLye w zamkniqtej kopercie wedlug poni2szego opisu:

Gmina i Miasto Czewionka-Leszczyny
ul. Pa*owa 9

4*230 Czeru io n ka-Leszczyny

'Oferta cenowa na zakup samochodu po2amiczego marti
JELCZ(n1 nr rej. SRB K956"

2. Ofertq nale2y zlo?yi do dnia 29 grudnia 2020 roku do godz. 8oo

w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pzy ul. Parkowej 9,
44-230 Czerwionka-Leszczyny pok6j nr 5 (Kancelaria).

3. Otwarcie ofert nastqpi w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy
ul. Parkowej I, M-230 Czerwionka-Leszczyny w dniu 29 grudnia 2020 roku
o godz. 8rc - \ArYdzial Zarzqdzania Kryzysowego i Ochrony Srodowiska (ZKO) -
Zarzqdzanie Kryzysowe.

4. Pzystqpienie do przetargu co najmniej jednego oferenta wystarczy do
przeprowadzen ia przetargu.

5. Brak kt6regokolwiek z zalqcznik6w, kt6re nale2y dol4czye do oferty cenowej
wyklucza Oferenta z udzialu w przetargu.

s7
1 . Przetarg polega na formalnej ocenie ofert.
2. Komisja pzetargowa podejmuje nastqpujqce czynno6ci:

- stwierdza prawidlowoS6 ogloszenia o pzetargu,

- ustala liczbq zlo2onych ofert, kt6re wptynely i sprawdza, czy zostaly wplacone
wadia,

- przyjmuje wyjaSnienia lub oSwiadczenia zgloszone przez oferent6w.
3. Komisja przetargowa odrzuca ofertQ cenowq, je2eli:

- zostala ona zlo2ona po wyznaczonym terminie, w niewla6ciwym miejscu lub
przez Oferenta, kt6ry nie wni6sl wadium lub wni6sl po terminie,

- nie zawiera danych i dokument6w, o kt6rych mowa w pkt. 6 ogloszenia lub sq
one niekompletne, nieczytelne lub budzq wqtpliwo6ci, za3 zloienie wyja3niei
mogloby prowadzi6 do uznania jej za nowq ofertq,

- nie odpowiada warunkom okreSlonym w ogloszeniu o pzetargu.
4. W dalszej czqSci Komisja przetargowa analizuje nieodzucone oferty i wybiera

spo6r6d nich ofertg najkozystniejszq lub stwierdza, 2e nie wybrano Zadnej ze
zlo2onych ofert.

5. Pzy wyborze ofert Komisja przetargowa kieruje siq cenq brutto.
6. Je2eli 2aden z uczestnik6w przetargu nie zloZyl oferty odpowiadajqcej

co najmniej cenie wywolawczej przetarg uwa2a siq za zakoficzony wynikiem
negatywnym.

4) opis spzedawanego pojazdu,
5) miejsce i termin zlozenia ofert,
6) informacjq o wymogach, jakie powinny spelnia6 oferty,
7) informacjg o mo2liwoSci zapoznania siq z Regulaminem.



s8
1. W przypadku zlo2enia wiqcej niz jednej oferty r6wnej najwy2szej

zaproponowanej cenie, pzeprowadzona zostanie ustna licytacja pomigdzy
zainteresowanymi z zastzezeniem ust. 2.

2. Licytacja z udzialem oferent6w, kl6r4 zlo2yli oferty, o kt6rych mowa w usl. 1 ,

rozpoczyna siq bezpoSrednio po ogloszeniu wynik6w pisemnych ofert.
Postqpienie nie mo2e by6 ni2sze ni2 1 o/o najwyzszej ceny zaproponowanej
w r6wnych ofertach.

se
1. Licytacja, o kt6rej mowa w $ 8 ust. 1 rozpoczyna sig od wywolania ceny

zaproponowanej w ofercie pojazdu ptzeznaczonego do spzeda2y.
2. Zaoferowana cena pzestaje wiqza6 uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik

zaoferowal cene wyzszq.
3. Po ustaniu postqpiei Pzewodniczqcy Komisji przetargowej, uprzedzajqc

obecnych, po tzecim przybiciu zamyka przetarg i udziela pzybicia licytantowi,
kt6ry zaoferowal najwyzszq cenq, oglaszajqc jego imiq i nazwisko.

4. Z pzebiegu licytacji Komisja sporzqdza protok6l, kt6ry stanowi Zalqcznik
do protokolu, o kt6rym mowa w $ 13.

s10
Z chwilq udzielenia pzybicia, o kt6rym mowa w $ 9 ust. 3 nastqpuje spzedaz
pojazdu na tzecz nabywcy.

s11
1 . Komisja pzetargowa zawiadamia oferenta, kt6ry wygral przetarg o miejscu

i terminie zawarcia umowy, kt6rq nale2y podpisad w terminie nie dlu2szym ni2
do 5 dni od rozstrzygniecia przetargu.

2. Nabywca jest zobowiqzany zaplaci| cenq nabycia pojazdu po podpisaniu
umowy spzeda2y przelewem na rachunek bankowy wskazany pzez
Sprzedajqcego na faktuze VAT, w terminie do 7 dni od dnia wystawienia
faktury VAT.

3. Nabyrca, kt6ry w terminie okreSlonym w ust. 2 nie ui3ci ceny nabycia traci
prawo do nabycia pojazdu.

4. O wynikach pzetargu Pzewodniczqcy Komisji przetargowej zawiadamia
wszystkich uczestnik6w pzetargu na pi6mie w terminie 3 dni roboczych od jego
zakoficzenia.

s12
Wydanie przedmiotu sprzeda?y nabywcy nastqpuje niezwlocznie po potwierdzeniu
przez Wydzial Finansowo-Bud2etowy Uzedu Gminy i Miasta Czenryionka-Leszczyny
wptyniqcia nale2no5ci na rachunek bankowy wskazane w $ 11 ust. 2 oraz podpisaniu
umowy.

s13
Z przeprowadzonego przetargu Komisja przetargowa spozqdza protok6l, kt6ry
winien zawiera6:

1



2

termin i miejsce pzetargu,
oznaczenie pojazd u, sta nowiqcego przed m iot przetargu,
informacji o uczestnikach pzetargu,
zaoferowana @ne gtzez oferent6w,
informacje o odtzuconych ofertach waz z uzasadnieniem,
informacjq o zlo2onych pisemnych ofertach z uzasadnieniem wyboru
naj korzystn iejs zej of erty,
dane nabywcy/6w,
ewentualne wnioski Komisji przetargowej,
wzmiankQ o odczytaniu protokolu,
imiona, nazwiska i podpisy wszystkich czlonk6w Komisji pzetargowej,
zalAczniki, tj.: oferty oraz inne dokumenty skladane pzez oferent6w

Wydanie pojazdu na rzecz nablnrcy nastqpuje na protokolu zdawczo-
odbiorczego po podpisaniu umowy sprzed azy oruz potwierdzeniu wplaty
zaoferowanej kwoty na rachunek bankowy Spzedajqcego.
Je2eli nabywca nie ui6ci ceny nabycia w terminie wskazanym w $ 11 ust. 2
Komisja pzetargowa niezwlocznie powiadamia o tym fakcie oferenta, kt6ry
zlo2yl drugq z kolei najwy2szq cene nabycia pojazdu.

3

s14
Je2eli pojazd nie zostanie sprzedany w przetargu, Komisja pzetargowa wnioskuje
do Burmistrza Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny o wszczecie procedury
zezlomowania pojazdu.

s1s
1. Regulamin wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
2. Regulamin moze zostad zmieniony w ka2dym czasie, a Komisja przetargowa

bez podania ptzyczyny mo2e odwolad ogloszony przetarg przed terminem
skladania ofert oraz uniewa2ni6 przetarg po terminie ich skladania.

3. Ka2dy uczestnik pzetargu (oferent) ponosi kosZy swojego udzialu w przetargu.

Zalwie.dzam

Gm la
czynl;za

M
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UMOWA SPRZEDAZY Nr ZKO - ......12020

zawaia w dniu . 2020 roku w Czenrvionce-Leszczynach pomiqdzy:
Gminq i Miastem Czeruvionka-Leszczyny z siedzibq w Czeniyionce-Leszczynach przy
ul. Parkowej 9, bqdqcq platnikiem podatku VAT, nr NIP 642-000-97-26, kt6rq reprezentujel

zwanq w dalszej czqSci umowy ,,Sprzedajqcym",
a

bqdqcym platnikiem podatku VAT, nr NIP ..
zwanym w dalszej czq6ci umowy ,,Kupujqcym".

O nastqpujqcej tre6ci, w kt6rej Strony zgodnie o6wiadczajq, 2e:

sl
Przedmiotem umowy jest spzedaz, w wyniku przeprowadzenia pzetargu pisemnego
ofertowego, pojazdu:
samoch6d cie2arowy, po2arniczy, marka/typ: JELCZ 004
rok produkcji: 19Eo
pojemno66 silnika: 11100 cm!
nr identyfikacyjny VIN: 12241
nr rejestracyjny: SRB K956

s2
Spzedajqcy oSwiadcza, 2e pojazd bqdqcy przedmiotem umowy stanowi jego wlasnoSc,
jest wolny od wad prawnych oraz praw os6b trzecich i nie toczy sie 2adne postqpowanie,
kt6rego przedmiotem jest ten pojazd oraz nie stanowi on r6wnie2 pzedmiotu
zabezpieczenia.

s3
Spzedajqcy spzedaje a Kupujqcy kupuje pojazd, o h6rym mowa w g 1 niniejszej umowy
za cenQ zl brufto (slownie zictych brutto), zgodnie z ofertq
cenowq z dnia 2020 roku, stanowiqcq zal4cznik do niniejszej umowy.

s4
'1. Kupujqcy jest zobowiqzany zaplacid ceng nabycia pojazdu, o kt6rej mowa w g 3

niniejszej umowy, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Spzedajqcego na fakturze VAT, w lerminie do 7 dni od dnia wystawienia faktury
VAT.

2. Wydanie przedmiotu sprzeda2y nastqpi na podstawie protokolu zdawczo-
odbiorczego Kupujqcemu niezwlocznie po wfiwie kwoty zaplaty na rachunek
bankowy Spzedajqcego.

3. Wykonawca o5wiadcza, i2 numer rachunku bankowego wskazany na fakturze jest
numerem wlaSciwym do dokonywania rozliczeri na zasadach podzielnej platnosci (split
payment), zgodnie z pzepisami ustawy z dnia '11 marca 2004 r. o podatku od towar6w
iuslug. W pzypadku zwrotu ptatnoSci za fakturg pzez bank na skutek braku rachunku



VAT za datq platnoSci (spehienia Swiadczenia) uznaje sig datq obciq2enia rachunku
bankowego Gminy.

s6
Strony ustalily, 2e wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikajqce z realizacji ustalefi
niniejszej umowy obciq2ajq Kupujqcego.

s7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majq obowiqzujqce
w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.

sE
1 . Kupujqcy o6wiadcza, 2e znany jest mu fakt, i2 tre6d niniejszej umowy,

a w szczeg6lno6ci pzedmiot umowy i wysoko56 wynagrodzenia, stanowiq
informacje publicznq w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze6nia 2001 r.

o dostqpie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), kt6ra podlega
udostgpnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

2. Kupujqcy rrl4ita?;a zgode na udostqpnianie w trybie ustawy, o kt6rej mowa w ust. 1

zawartych w niniejszej umowie do$czqcych jego danych osobowych w zakresie
obejmujqcym imig i naaivisko, a w przypadku prowadzenia dzialalno6ci
gospodarczej r6wnie2 w zakresie firmy.

se
Zgodnie z arl. 13 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46ME (og6lne rozpozqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016
Nr 119 str. 1) Zamawiajqcy informuje, i2 Administratorem danych osobowych
pzelitatzanych na potzeby zawarcia umowy jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
z siedzibq pzy ul. Parkowej 9, 44-230 Czenrionka-Leszczyny. Kontakt z lnspektorem
Ochrony Danych mo2liwy jest poprzez adres email: abi@czerwionka-leszczyny.ol. Dane
osobowe zautaie w tresci umowy przetwazane beda dla potrzeb realizacji zapis6w
niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne rozpozqdzenie
o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1). Dane osobowe zawarte w zapisach
niniejszej umowy pzechowywane bqdq zgodnie z zapisami Jednolitego Rzeczowego
Wykazu Akt stanowiqcego zalqcznik nr 2 do Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z
dnia 't8 stycznia 2011 r. (Dz. U.22011r. Nr 14, poz. 67) w sprawie inshukcji kancelaryjnej,

ss
1. Kupujqcy o6wiadcza, 2e dokladnie zapoznal siq ze stanem technicznym

nabywanego pojazdu.

2. Kupujqcy o6wiadcza, i2 nabywa pojazd okre3lony w $ 1 w takim stanie
technicznym, w jakim ahualnie sig on znajduje i z tego tytulu nie bqdzie zglaszal
2adnych roszczei w stosunku do Spzedajqcego.

3. Spzedajqcy oSwiadcza, i2 nie udziela gwarancji na pojazd okre6lony w $ 1

niniejszej umowy.



jednolitych rzeczowych wykaz6w akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji
izakresu dziatania archiw6w zakladowych. Odbiorcami danych bgdq wylqcznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie pzepis6w prawa. Wykonawca
posiada prawo do iqdania od Administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, prawo do ograniczenia przetwazania. Wykonawca posiada prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Urzqd Ochrony Danych Osobowych
z siedzibq pzy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest
obligatoryjne w celu podpisania oraz wypelnienia zapis6w umowy.

srr
W pzypadku sporu pomigdzy stronami na tle realizacji niniejszej umowy wla6ciwym dla
rozpoznania jest sqd wlaSciwy dla Spzedajqcego.

s12
Umowa zostala spozqdzona w trzech jednobzmiqcych egzemplarza ch, z czego
1 egzemplarz dla Kupujqcego i2 egzemplarze dla Sprzedajqcego.

Kupujqcy Sprzedajqcy

sr0
Wszelkie zmiany postanowiei niniejszej umowy mogq by6 dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Cze

4@"4/'



. Wz6R OFERTY CENOWEJ -

(miejscowosd i data)
Dane Oferenta:

lmiq i naarisko/Nazwa Firmy:

Adres zamieszkania/siedziba

PESEUNIP:

Nr i seria dowodu osobistego,
organ wydajqcy

Tel:

e-mail

OFERTA CENOWA

Gmina iMiasto
Czenrionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
NIP: @42-000-97-26
REGON:276258530

1. Pzystqpujqc do przetargu na zakup samochodu specjalnego/pozarniczego marki
JELCZ 004 o nr rej. SRB K956 oferujq:

cenq brutto zl

(slownie zlotych brutto).

2. OSwiadczamlmy(-), 2e zapoznalem siq/zapoznaliSmy sigO z warunkami
postqpowania przetargowego okre6lonego w Ogloszeniu o pzetargu
i Regulaminie na sprzeda2 samochodu po2arniczego marki JELCZ 004 o nr rej.
SRB K956, stanowiqcego wlasno66 Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny.

3. OSwiadczam/my('), 2e zawaie w postepowaniu przetargowym postanowienia,
w tym treS6 wzoru umowy sprzedazy zostaly przeze mnie/przez nas(*)
zaakceptowane i zobowiqzujg siq/zobowiqzujemy siq (-) w przypadku wyboru
mojej/naszej oferty do zawarcia umowy o tre6ci zgodnej z treSciq wzoru umowy
na wy2ej wymienionych warunkach, w miejscu (*) i terminie wyznaczonym pzez
Spzedajqcego.

4. OSwiadczam/my(-), 2e zobowiqzujg siq/zobowiqzujemy sig(-) do wplaty ceny
brutto, o kt6rej mowa w pkt. 1 w terminie do 7 dni od dnia wystawienia faktury
VAT przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedajqcego.



5. O5wiadczamlmy(*), 2e po zapoznaniu siq ze stanem technicznym samochodu
po2arniczego marki JELCZ 004 o nr rej. SRB K956 nie wnoszg/nie wnosimy(*)
co do niego zastzeze^.

6. Osobq upowa2nionq do udzielania wszelkich wyja6niefi dotyczqcych zlo2onq
oferty jest : ...................... ...........(*).

7. ZatEcznikami do niniejszej oferty cenowej sq:

- parafowany wz6r umowy spzeda2y,
- aktualny wyciqg z w{a6ciwego rejestru albo aktualne za6wiadczenie o wpisie

do ewidencji dzialalno6ci gospodarczej z okresu nie wcze6niej ni2 6 miesigcy,

- inne ...............("*).

8. Brak kt6regokolwiek z zalqc.znik6w, o kt6rych mowa w pkt. 7 wyklucza Oferenta
z udzialu w przetargu.

(podpis upowa2nionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy)

B
Gmi

(') niepotzebne skreSli6
(*') uzupelni6

Czerwi

wl

lStrz
i Miasta

iszewski

-Leszczyny

fu-o-


