Nowy Dwór Mazowiecki, dn.06.08.2018r.

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 7 500,00 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 23 sierpnia 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
o ofertowanej cenie, warunkach płatności, terminie związania ofertą, oświadczenie
o akceptacji wszystkich postanowień ogłoszenia bez zastrzeżeń oraz oświadczenie o
zapoznaniu się ze stanem technicznym i faktycznym przedmiotu przetargu lub że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin ;

ul. Ignacego Paderewskiego 1B; 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. 22 765 32 00; fax. 22 765 32 01
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl
www.nowodworski.pl

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 lub w niewłaściwym
miejscu.

6. W przypadku odrzucenia oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta.
7. Organizator przetargu unieważni postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty nie
podlegającej odrzuceniu.
8. Kupującym zostaje Oferent, który zaoferował cenę brutto najwyższą spośród złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu.
9. Sprzedaż zostanie zrealizowana na zasadach i warunkach umowy w terminie 14 dni od
rozstrzygnięcia przetargu .
10. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności przedmiotu umowy ponosi
Kupujący.
11. Osobą do kontaktu w sprawie jest Pani Małgorzata Banaszewska– tel. 22 765-32-08
12. 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 Małgorzatą
Banaszewską, nr telefonu 22 765-32-08.
13. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Organizatora przetargu przy ul. Ignacego
Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim – pok. 118, w dniu 23.08.2018r., o godzinie
10.30.
14. Termin związania ofertą Sprzedawca określa na 14 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15. Organizator przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert.
16. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu.
17. 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.
• 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.
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• 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.
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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 176618 km
auto mechanicznie sprawne

16

termin ważności badań
technicznych

29.08.2018 r.

17

termin obowiązywania polisy
ubezpieczenia OC

09.07.2019 r.

18

wartość pojazdu (cena
wywoławcza)

Kupujący zobowiązuje się wypowiedzieć umowę ubezpieczenia
OC nie później niż w dniu wydania mu samochodu.
7 500,00 zł( słownie złotych siedem tysięcy pięćset
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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 Małgorzatą Banaszewską 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:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
email………………………………………….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:
brutto liczbowo: ………………………..………………PLN( słownie złotych…………………………………………………………………)
C.
OŚWIADCZENIA:
1)
2)
3)
4)
D.
1)
2)
3)

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;
ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
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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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY – SAMOCHODU OSOBOWEGO

UMOWA Nr ………………….
(zwana dalej „umową”)
zawarta w dniu ……………...................... roku w Warszawie, pomiędzy:
Powiat Nowodworski z siedzibą w 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego 1B,
NIP 531-16-88-975; zwanym w treści umowy Sprzedawcą, w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu
reprezentowany przez:
Magdalenę Biernacką – Starostę Nowodworskiego
Pawła Calaka – Wicestarostę Nowodworskiego
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ul. ………………………………………………………………………………………………
NIP/PESEL………………………………………, Numer dowodu osobistego………………
zwanym w treści umowy Kupującym,
reprezentowanym przez:
………………………………………………
zwanymi dalej łącznie Stronami
Niniejsza umowa zawarta została w efekcie rozstrzygnięcia w dniu …………………, przetargu na sprzedaż
samochodu ciężarowego.
§1
1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa przedmiot umowy określony w ust. 2.
2. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem samochodu osobowego, marki: Fiat, model: Grande
Punto, rok produkcji: 2008, silnik: 1368 cm³ 57 kW,
numer identyfikacyjny VIN:
ZFA19900001384256, nr rejestracyjny: WND 00008, miejsc siedzących: 5, przebieg: 176618 km,
(zwanym dalej przedmiotem umowy), znajdującego się na posesji Sprzedawcy mieszczącej się w
Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.
3. Przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób
trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest przedmiot umowy, ani też
nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.
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§2
1.

2.
3.

Kupujący za przedmiot umowy określony w § 1 ust. 2 zapłaci Sprzedawcy kwotę w wysokości
............................ zł brutto - stawka VAT zw (słownie: ................................................................
złotych) w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy, na rachunek numer: 21 8009 1046 0019
8904 2002 0003.
Za termin zapłaty faktury Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
W przypadku braku wpłaty pełnej kwoty określonej w ust. 1, w terminie wskazanym w ust. 1,
Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

§3
1.

2.
3.

Wydanie przedmiotu umowy wraz z kartą pojazdu nastąpi w miejscu określonym w § 1 ust. 2
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od uiszczenia przez Kupującego kwoty,
o której mowa w § 2 ust. 1.
Z przekazania przedmiotu umowy zostanie sporządzony Protokół zdawczo – odbiorczy według
wzoru, który stanowi Załącznik numer 1 do Umowy.
Osobą upoważnioną ze strony Sprzedawcy za realizację umowy, w tym do podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego, jest Pani …………………………………………………………….

§4
Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny przedmiotu umowy i oświadcza, iż z powodu tego
stanu technicznego nie będzie rościł żadnych roszczeń do Sprzedawcy.

§5

Sprzedawca nie udziela gwarancji na przedmiot umowy, a Strony wyłączają odpowiedzialność
Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.
§6
Kupujący zobowiązuje się do wypowiedzenia umowy OC przedmiotu umowy nie później niż w
dniu jego wydania. Podpisane przez Kupującego Wypowiedzenie umowy (wzór
Wypowiedzenia stanowi Załącznik nr 2 do Umowy) zostanie przesłane do ubezpieczyciela
przez Sprzedającego.
§7
Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień umowy obciążają Kupującego.

§8
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy
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kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory z niniejszej umowy, rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla Sprzedającego.

§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Sprzedawcy i jeden dla
Kupującego.

Sprzedawca

…………….…………….

Kupujący

………………………..
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Załącznik nr 1 do Umowy

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY
sporządzony w dniu ………………..
Zgodnie z Umową nr …................…. zawartą w dniu ................................... pomiędzy Powiatem
Nowodworskim, a …………………………………………………., odbył się odbiór przedmiotu Umowy zgodnie z poniższą
specyfikacją:
Samochód osobowy

Uwagi

Marka: Fiat
Model: Grande Punto
Nr rejestracyjny: WND 00008
Rok produkcji: 2008
Numer identyfikacyjny VIN: ZFA19900001384256
silnik: 1368 cm³ 57 kW
Ilość miejsc: 5
Rodzaj paliwa: etylina/gaz
Kolor lakieru: wiśniowy
przebieg: 176618 km
Ogumienie: 175/65 R15 4 sztuki
Wyposażenie samochodu:
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.
Upoważnieni przedstawiciele Stron złożonymi pod niniejszym protokołem podpisami zgodnie
oświadczają, że:
1. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpiło zgodnie z warunkami określonymi w Umowie.
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2. Kupującemu przekazane zostały następujące dokumenty:
- Karta Pojazdu……………………………..
- dowód rejestracyjny………………………
- instrukcja obsługi…………………………
- książka gwarancyjna……………………...
- dwa komplety kluczyków…………………
- polisa ubezpieczenia OC…………………….
3. Ewentualne uwagi:...................................................................................................................

Osoba przekazująca

Osoba przejmująca

………….…………………..

…………………………………………

(data, podpis, pieczątka)

(data, czytelny podpis, numer dowodu osobistego)

12

Załącznik nr 2 do Umowy

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC przez nabywcę pojazdu (kupującego)
………………………………………………………..
imię i nazwisko / nazwa firmy (nabywcy pojazdu/kupującego)
………………………………………………………..
adres (nabywcy pojazdu/kupującego)
………………………………………………………..
marka, typ, rok produkcji, nr rej. pojazdu
………………………………………………………..
nr polisy OC, nazwa zakładu ubezpieczeń (zbywcy pojazdu/sprzedającego)
………………………………………………………..
data nabycia pojazdu
………………………………………………………..
imię i nazwisko / nazwa firmy (zbywcy pojazdu/sprzedającego)
………………………………………………………..
adres (zbywcy pojazdu/sprzedającego)

WYPOWIEDZENIE
Niniejszym zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.) wypowiadam umowę ubezpieczenia o wskazanym powyżej
numerze.

…………………….. dnia…………………………
miejscowość

………..……………………………..
podpis nabywcy pojazdu (kupującego)
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