Nowy Dwór Mazowiecki, dn. 27.06.2018r.

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. (22) 765 32 00, fax (22) 765 32 01

ogłasza przetarg na:

„Sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat, model: Grande Punto, wersja: 1368 cm³ , rok
produkcji: 2008”

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) i prowadzone jest na podstawie
niniejszego Ogłoszenia oraz przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

1. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
2. Cena wywoławcza wynosi 10 200,00 zł brutto.
3. Osoby zainteresowane zakupem proszone są o złożenie oferty pod rygorem nieważności
w formie pisemnej, na formularzu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia, w terminie do
dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 10:00, osobiście lub drogą pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Sekretariat, pokój nr 106
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu osobowego”.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Organizatora przetargu.
4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia, zawierający w szczególności dane Oferenta, oświadczenie
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o ofertowanej cenie, warunkach płatności, terminie związania ofertą, oświadczenie
o akceptacji wszystkich postanowień ogłoszenia i wzoru umowy bez zastrzeżeń oraz
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i faktycznym przedmiotu
przetargu;
b) pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, w przypadku
podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Oferenta.
5. Organizator przetargu odrzuci ofertę, jeżeli:
a)

treść oferty jest niezgodna z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu;

b)

oferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej;

c)

Oferent nie złoży wymaganych w ogłoszeniu oświadczeń lub dokumentów;

d)

oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, w tym została złożona przez
osoby nieuprawnione do reprezentacji Oferenta;

e)

oferta została złożona po wyznaczonym terminie składania ofert.

6. Organizator przetargu unieważni postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty nie
podlegającej odrzuceniu.
7. Kupującym zostaje Oferent, który zaoferował cenę brutto najwyższą spośród złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu.
8. Sprzedaż zostanie zrealizowana na zasadach i warunkach umowy.
9. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności przedmiotu umowy ponosi
Kupujący.
10. Osobą do kontaktu w sprawie jest Pani Sylwia Olszewska– tel. 22 765-32-08
11. Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na posesji Organizatora przetargu
mieszczącej się przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim w godz.
od 9:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu z Panią Sylwią
Olszewską, nr telefonu 22 765-32-08.
12. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Organizatora przetargu przy ul. Ignacego
Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim – pok. 118, w dniu 19.07.2018r., o godzinie
10.30.
13. Termin związania ofertą Sprzedawca określa na 14 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Organizator przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert.
15. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu.
16. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta nowodworski z siedzibą
w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego
1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
•Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim
jest Pani Magdalena Kamińska, kontakt e-mail: iodo@nowodworski.pl.
•Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu (cel i podstawa prawna)
przeprowadzenia postępowania przetargowego.
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• Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: organy kontrolne .
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu/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, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
•Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
powodowało uniemożliwienie udziału w przetargu.
•Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

Starosta Nowodworski
/-/ Magdalena Biernacka
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU

Lp.

Parametr

Opis

1

marka, model

FIAT GRANDE PUNTO

2

rok produkcji

2008

3

rodzaj silnika

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

4

pojemność silnika

5

moc silnika

6

rodzaj skrzyni biegów

7

rodzaj nadwozia

8

liczba miejsc

9

kolor nadwozia

10

wyposażenie standardowe

ABS+EBD system dystrybucji siły hamowania, Antena radiowa,
Fotel kierowcy z regulacją wysokości, immobilizer, klimatyzacja,
kolumna
kierownicy
regulowana,
koło
zapasowe
pełnowymiarowe, komputer pokładowy, lusterka zewnętrzne
regulowane elektrycznie, opony 175/65 R15, poduszki
powietrzne kierowcy i pasażera, przygotowanie do montażu
radia, głośniki 6 szt., siedzenia tylne dzielone asymetrycznie,
szyby przednie regulowane elektr., światła z regulacją kąta
pochylenia, tarcze kół stalowe 15”, wspomaganie układu
kierowniczego „Dual Drive”, Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.,
zamek centralny, zderzaki w kolorze nadwozia.

11

wyposażenie dodatkowe

Instalacja gazowa mieszalnikowa, lakier metalizowany,
radioodtwarzacz, zamek centralny zdalnie sterowany

12

przebieg

13

Stan techniczny/uszkodzenia

14

dowód rejestracyjny

Tak

15

karta pojazdu

Tak

1368 cm ³
57kW (77 KM)
manualna
Hatchback 5 drzwiowy
5
Wiśniowy 2-warstwowy z efektem metalicznym

około 176350 km
auto mechanicznie sprawne

16

termin ważności badań
technicznych

08.2018 r.

17

termin obowiązywania polisy
ubezpieczenia OC

09.07.2018 r.
Kupujący zobowiązuje się wypowiedzieć umowę ubezpieczenia
OC nie później niż w dniu wydania mu samochodu.
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18

wartość pojazdu (cena
wywoławcza)

10 200,00 zł

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na posesji Organizatora przetargu
mieszczącej się przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim,
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu z Panią Sylwią Olszewską nr telefonu
22 765-32-08.
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
FORMULARZ OFERTOWY
OFERTA
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze
Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Przystępując do przetargu na sprzedaż samochodu osobowego, niniejszym składam ofertę o następującej
treści:
A. DANE OFERENTA:
Osoba upoważniona do reprezentacji Oferenta i podpisująca ofertę:……………………………………………………………..
Oferent (firma/imię i nazwisko):…………….……..……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres siedziby/miejsca zamieszkania:………………………………………...……………………..……..…………..…....…………………
……………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………………………
NIP/PESEL:..………………………………………………….………………………...……………………..……..…………..…....……………………
REGON:.………………………………………………………….………………………...……………………..……..…………..…....…………………
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
e-mail………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
faks…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
telefon…………………….………………………………………………..……………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby/miejsca zamieszkania):………………………………………………..
.……………………………………............…………………………………………………………………………………………………………………
B. OFEROWANA CENA:
Niniejszym oferuję zakup samochodu osobowego Fiat Grande Punto za cenę:

C.
1)
2)
3)
D.
1)
2)
3)

brutto liczbowo: ………………………..…………………………………………….………………………………………….PLN
OŚWIADCZENIA:
zapoznałem/-am się z przedmiotem przetargu, treścią ogłoszenia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz
przyjmuję warunki w nich zawarte;
zapoznałem/-am się ze stanem technicznym i faktycznym przedmiotu przetargu, nie wnoszę do niego
zastrzeżeń i nie będę z tego tytułu dochodzić żadnych roszczeń do Sprzedającego;
uważam się za związanego/-ą niniejszą ofertą na okres 14 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym
dniem);
ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU WYBRANIA OFERTY:
zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Organizatora przetargu;
zobowiązuję się do dokonania zapłaty za przedmiot przetargu w terminie do 7 dni od daty zawarcia
umowy;
zobowiązuję się do odebrania przedmiotu przetargu na własny koszt w terminie określonym w umowie.

……………………………………………………….
Data i czytelny podpis Oferenta

......................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta
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