
GMINA TUPSK 

06-561 tupsk 


ul. H . . icnkiewicza J0 

REGON 130378456. NIP569· 17-47-045 	 Stupsk, dnia 19 lutego 2020r. 

G KI.271.1.2020.AM 

OGlOSZENIE 0 PRZETARGU 
NA SPRZEDAi SAMOCHODU SPECJALNEGO POiARNICZEGO MARKIIVECO UNIC 175-24 

Gmina Stupsk ogtasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedai samochodu specjalnego poiarniczego 
marki IVECO UNIC 175-24 stanowiqcego wtasnose Gminy Stupsk 

I. 	 Nazwa i adres sprzedajacego: 

Gmina Stupsk, ul. Henryka Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk, 

tel. 23/653-12-54; - 55; 

fax. 23/653-10-16 

adres strony internetowej: www.stupsk.bipgmina .pl 


NIP 569-17-47-045 

REGON 130378456 
Godziny urz~dowania: 


Poniedziatek - Piqtek - 7.00 - 15.00 

Sroda 8.00 - 16.00 


II. 	 Dane dotyczace sprzedawanego pojazdu: 

- rok produkcji - 1993 

- marka model-IVECO UNIC 175-24 

- Nr rejestracyjny - WM L LT84 

- wskazania licznika - 077366 km 

- pojemnose i moc silnika - 9500 ccm/176kW 


Pojazd moina obejrzee od poniedziatku do piqtku w godzinach od 8.00 - 15.00 po wczesniejszym 
telefonicznym uzgodnieniu terminu - kontakt : Radostaw Skowronski, tel. 571-217-569 

III. 	 Cena wywotawcza samochodu: 50000,00 zt 

IV. Termin sktadania ofert uptywa dnia 4 marca 2020 roku 0 godz. 10.00 

V. 	 Opis sposobu przygotowania oferty: 
1) Kaidy Kupujqcy sktada jednq ofert~. 
2) Oferta winna bye sporzqdzona w j~zyku polskim. 
3) Oferta Kupujqcego powinna bye podpisana przez upowainionego przedstawiciela 

Kupujqcego oraz zawierae nazw~/ imi~ nazwisko Kupujqcego lub pieczqtk~ nagt6wkowq 
firmy. 

4) Oferta powinna zawierae oferowanq cen~ i spos6b jej zaptaty. 
5) Oferta powinna zawierae oswiadczenie ie Kupujqcy zapoznat si~ ze stanem technicznym 

przedmiotu przetargu. 

6) Koszty zwiqzane z przygotowaniem oferty ponosi sktadajqcy ofert~. 


VI. Miejsce i termin sktadania ofert: 

1) 	 Oferty naleiy sktadae w siedzibie Sprzedajqcego - Urzqd Gminy Stupsk, sekretariat pok. Nr 2 
w zamkni~tej nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie naleiy umiescie nazw~ oraz adres 
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Kupujqcego oraz zapis : "Oferta na sprzedai samochodu specjalnego poiarniczego marki 
IVECO UNIC 175-24" 

2) Otwarcie ofert nastqpi w dniu 04.03.2020 r. 0 godz. 10.10 w siedzibie Urz~du Gminy Stupsk 
w Sa Ii konferencyjnej na I pi~trze. 

3) 	 Oferta otrzymana po uptywie terminu na skladanie ofert zostanie zwr6cona bez otwierania i 
nie b~dzie podlegala procesowi oceny. Oferent moie zloiyc tylko jednq ofert~, moie 
wprowadzic zmiany lub wycofac zloionq przez siebie ofert~ przed uptywem terminu 
wyznaczonego na skladanie ofert. 

4) 	 0 zachowaniu terminu zloienia oferty decyduje data wptywu oferty do Urz~du Gminy Stupsk. 

VII. Warunki przystapienia do przetargu: 
1) Zloienie podpisanego formularza ofertowego, okreslajqcego oferowanq cen~ za przedmiot 

przetargu - nie niiszq nii cena wywolawcza, tj. 50000,00 zl 

2) Zloienie podpisanego projektu umowy. 


VIII. Kryterium wvboru ofert: cena -100% 

IX. Kwota wadium nie obowiazuje. 

X. Podpisanie umowy: 

1) Oferent wyloniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy kupna-sprzedaiy 
(zalqcznik Nr 2) w Urz~dzie Gminy Stupsk w terminie okreslonym przez Sprzedajqcego. 

2) Kupujqcy jest zobowiqzany zaplaciC cen~ nabycia w terminie nie dluiszym nii 7 dni od daty 
ogloszenia wyniku przetargu. 

3) Wydanie przedmiotu sprzedaiy nastqpi wylqcznie po zawarciu umowy kupna-sprzedaiy i 
zaplaceniu kwoty nabycia. 

XI. 	 Inne: 
1. 	 Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do odwolania niniejszego post~powania ofertowego bez 

podania przyczyn na kaidym jego eta pie. 

2. 	 Jeieli Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla si~ od podpisania umowy, 

Zamawiajqcy moie wybrac ofert~ najkorzystniejszq sposr6d pozostatych ofert. 

3. 	 Niedopuszczalne jest skladanie ofert cz~sciowych i wariantowych. 

4. 	 Zamawiajqcy dopuszcza moiliwosc dokonania zmian postanowien zawartej umowy w 

stosunku do tresci oferty. 

XII. Osoby upowainione do kontaktu z Wykonawcami: 
1. 	 Radoslaw Skowronski, tel. 571-217-569 
2. 	 Aneta Milewska - e-mail: a.milewska@stupsk.pl, tel. 23/653-12-54, fax. 23/653-10-16, 

Zalqcznikami do niniejszego zapytania ofertowego Sq: 
1. 	 Zalqcznik nr 1 - Formularz oferty 
2. 	 Zalqcznik nr 2 - Projekt umowy 

Ochrona danych osobowvch: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 95/46/WE (og6lne 

mailto:a.milewska@stupsk.pl


rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (OZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "ROOD", informuje;, 

ze: 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzqd Gminy Stupsk z siedzibq: ul. H. 
Sienkiewicza 10,06-561 Stupsk; 
- inspektor ochrony danych osobowych w Urze;dzie Gminy Stupsk - kontakt: adres e-mail: 
iod@stupsk.pl; 
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane be;dq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ROOD w celu 
zwiqzanym z poste;powaniem w sprawie sprzedazy samochodu specjalnego pozarniczego marki 
IVECO UNIC 175-24, GKI.271.1.2020.AM, prowadzonym w drodze przetargu pisemnego 

ofertowego; 
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych be;d q osoby lub podmioty, kt6rym udoste;pniona 
zostanie dokumentacja poste;powania w oparciu 0 art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej "ustawa 
PZp"; 
- Pani/Pana dane osobowe be;dq przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakonczenia poste;powania 0 udzielenie zam6wienia, a je zeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje catv czas trwania umowy; 
- obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczqcych 
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z udziatem w 

poste;powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych 
danych wynikajq z ustawy Pzp; 
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie be;d q podejmowane w spos6b 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ROOD; 

posiada Pani/Pan: 

na podstawie art. 15 ROOD prawo doste;pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych; 
na podstawie art. 16 ROOD prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
na podstawie art. 18 ROOD prawo zqdania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, 0 kt6rych mowa wart. 18 ust. 2 ROOD **; 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urze;du Ochrony Oanych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy ROOD; 

nie przystuguje Pani/Panu: 

w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ROOD prawo do usunie;cia danych osobowych; 

prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 kt6rym mowa wart. 20 ROOD; 

- na podstawie art. 21 ROOD prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz 
podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ROOD. 

• Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moie skutkowac zmianq wyniku 
post~powania 0 udzielenie zamowienia pubJieznego ani zmian q postanowien umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moie naruszac integralnosei protokolu oraz jego zalqeznikow. 
**Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w eelu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu oehrony 
praw inne j osoby Jizyeznej lub prawnej, lub z uwagi no waine wzg/~dy interesu pubJicznego Unii 
Europejskiej lub pans twa czlonkowskiego 
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Gmina Stupsk 
ul. H. Sienkiewicza 10 

06-561 Stupsk 

FORMULARZ OFERTY 
Dane Wykonawcy: 

NAZWA/IMI~ I NAZWISKO ...... ... .......... ... ....... .... .......... .... .. ...... .... ......... ........... ........ ..... ...... .. ............ .. ............. . . 


SIEDZIBA: ............. .... .. ...... ... .. ...... .. ...... ... ... .......... .. ...... ... .. .......... ... .......... ......... ................ ........ . 


ADRES DO KORESPONDENCJI: ...... .. ............ .......... .. ... ... .. ... ..... .. .. .... ....... .. ... ..... ... ... .......... .. . 


Wojew6dztwo: .. ................ ............ .............. ............ .. .. ....... .. .......... ............. ... ... ...... .. ... .... .... .... .. .. 


TEL: ... .... .......... .... ....... ............... .... ............... .. FAX: ... .. .... .. ..... ... .......... .. .......... ... ........ . 


E-mail: .... .. ..................................................... . 


NIP: .. ............. ......... ... .. ........ ....................... .. .... . REGON/PESEL: . ......... .. .. .. ....... ..... ........ . 


W odpowiedzi na ogtoszenie 0 przetargu na sprzedai samochodu specjalnego poiarniczego marki IVECO 
UNIC 175-24, oferuj~ zakup w/w przedmiotu zam6wienia za: 

IWartosc brutto: 

slownie: ... .. ................... .. .. .......... .............. .. .......... ... .......... ..................... ................... ......... ...... ....... .. 00/100 zl 


Oswiadczam, ie: 
1. 	 zapoznatem si~ ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub ponosz~ odpowiedzialnosc za 

skutki wynikajqce z rezygnacji ogl~dzin . 

2. 	 Zapoznatem si~ z warunkami post~powania przetargowego okreslonego w ogtoszeniu oraz tresciq 
projektu umowy. 

3. 	 Zobowiqzuje si~ w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Sprzedajqcego . 

........... ............ .. .... .., dnia ...... .. .. ...... ... ...... .... .. 


podpis 



UMOWA NR GKI.272.1.2020.AM 


W dniu ..... 2020 roku w Urz~dzie Gminy w Stupsku ul. Henryka Sienkiewicza 10, pomi~dzy 
Gminq Stupsk, NIP 569-17-47-045, REGON 130378456, reprezentowanC} przez 

Jacka Swiderskiego - W6jta Gminy Stupsk , 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pana Michafa Kaszubskiego zwanC} dalej 

Sprzedajqcym 

a 

NIP .. .. . , REGON ..... 

reprezentowanC} przez: 

zwanym dalej Kupujqcym , 

W rezultacie dokonania przez SprzedajC}cego wyboru oferty KupujC}cego w przetargu 

pisemnym ofertowym zostata zawarta umowa 0 nast~pujC}cej tresci: 

§1 

1. 	 Sprzedawca sprzedaje, a KupujC}cy, zgodnie z osiC}gni~tc} w przetargu cenC} zakupu z dnia 
............... 2020 r. nabywa pojazd: samoch6d specjalny poiarniczy marki: IVECO UNIC 175
24 

2. 	 SprzedajC}cy oswiadcza, ie jest wtascicielem pojazdu okreslonego w pkt 1. 

3. 	 SprzedajC}cy oswiadcza, ie pojazd stanowiC}cy przedmiot sprzedaiy jest wolny od 

wszelkich wad prawnych i nie toczy si~ iadne post~powanie, kt6rego bytby 
przedmiotem. Nie jest on r6wniei przedmiotem zabezpieczenia. 

4. 	 KupujC}cy oswiadcza, ie zapoznat si~ ze stanem technicznym i faktycznym pojazdu i nie 

wnosi zastrzeien oraz nie b~dzie z tego tytutu roscit iadnych pretensji do SprzedajC}cego. 

5. 	 KupujC}cy sprawdzit takie oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie 

wnoszC}c iadnych zastrzeien. 

6. 	 Przekazanie przedmiotu sprzedaiy oraz wszystkich dokument6w z nim zwiC}zanych 

zostanie stwierdzone w protokole przekazania podpisanym przez obie strony. 

§2 
1. 	 Strony ustalify wartosc przedmiotu umowy na kwot~ .... ........ ............ zt brutto stownie: 

....................................... ........................... ptatnej przelewem na rachunek bankowy 

SprzedajC}cego ..... w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 

2. 	 KupujC}cy pokrywa wszystkie koszty transakcji wynikajC}ce z umowy i przepis6w prawa 

w szczeg61nosci koszty i optaty skarbowe. 
3. 	 Wydanie przedmiotu sprzedaiy nastC}pi niezwtocznie po uiszczeniu naleinej kwoty, 0 

kt6rej mowa w § 2 ust. 1. 
§3 

1. 	 W sprawach nieuregulowanych niniejszC} umowC} majC} zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 
2. 	 Wszelkie zmiany umowy wymagajC} formy pisemnej pod rygorem niewainosci. 
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§4 


Wszelkie spory mogqce wyniknqc z tytutu nlnIeJszej umowy strony poddajq pod 
rozstrzygni~cie sqdu wtasciwego dla siedziby Sprzedajqcego. 

§5 

Umowa zostata sporzqdzona w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla kazdej ze stron. 

SPRZEDAJ.l\CY KUPUJ.l\CY 
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