
z,Egp () t;, !:\Nfi6tr' TilcIIa].'l7.NYcH
ul ijl l,ti,/,,, ,;1r,)1,!1 I.l

Ul, |'.1;\.,.;iv.,. , , , ': i''' ;. u ;'',w
'l'cl. (.1 7) 't /t).1.' t't."t f,rl1 ',/i (r\^r' (;8

NIf'u].!1'r'tor':r'rrill:'r0'et82bnie o przetargu ofertowym na sprzeda2 samochodu
slu2bowego

1) Nazwa i siedziba sprzedajqcego:

Powiat Strzy2owskii Zespot szkot rechnicznych w strzy2owie,
38-100 Strzy26w, ut. Mickiewicza 11 ,

Tet. 17 2761193 Fax: wew. 68

e - mai [ : zst.strzyzow@g m ai [. com

2) Przedmiot przetargu:

Marka: FORD TRANSTT

Rodzaj pojazdu: Samochod ciq2arowy do 3,b t.
Rok produkcji: 1997

Numer VIN: WFOLXXGBVLVE21353

Numer sitnika: VEZ1353

Pojemno6i sitnika: 2496

Moc sitnika: 63.0kW

Nr rejestracyjny: RSR H598

Kolor nadwozia: biaty

Rodzaj patiwa: Otej napgdowy

Przebieg: 234676

Data I rejestracji za granic4: 1998.01.08

Data I rejestracji: 2000.06.01

Termin badania technicznego: 25.05.2019

Wa2no6c ubezpieczenia OC: do 15.05.2019

Wyposa2enie: 2 ktuczyki, opony letnie i zimowe
zu2yte w znacznym stopniu, koto
zapasowe, klucz do kot, podnosnik,
trojkqt ostrzegawczy.

Opis stanu technicznego: Sitnik w dobrym stanie technicznym.
Karoseria posiada ogniska korozji,
progi przerdzewiate posiadajq
dziury, podtu2nice posiadajq ogniska
korozji oraz dziury. Samochod
wymaga naprawy btacharskiej.

3) Tryb przetargu:

Pisemny przetarg ofertowy.

4', Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Ztozenie oferty, bqdqcej zalqcznikiem nr 2 do niniejszego ogtoszenia
w terminie do dnia 16.04.2019 r. do godz. 10:00.

Formutarz ofertowy wraz z zat4cznikami mozna pobrai w siedzibie
sprzedajqcego tj. w Zespole Szk6t Technicznych w Strzy2owie, u{,. Mickiewicza



11, 38-100 Strzy2ow w sekretariacie tub ze strony internetowej:
www.zs. strzyzow. itt. pI

5) Wymagania jakim powinna odpowiadac oferta w prowadzonym przetargu.
Oferta pod rygorem niewaznosci powinna byi sporz4dzona w formie
pisemnej i musi zawierai:

imiq i nazwisko oferenta lub nazwg firmy
adres siedziby firmy (oferenta),
miejscowo6i i datq sporzqdzenia oferty,
catkowitq cenq ofertowq,
oswiadczenie, 2e oferent zapoznat siq z warunkami postqpowania
przetargowego i przedmiotem sprzeda2y, treiciq umowy oraz
przyjmuje warunki bezzastrze2en - zatqcznik nr 1

Ka2dy oferent moze zlo2yc tytko jednE ofertq. Sprzedajqcy nie dopuszcza
sktadania ofert wariantowych.

Oferty natezy sktadac w dni robocze w godz. 7:00 - 15:00 nie p62niej jednak
ni2 do dnia 16.04.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie ZSTw Strzy2owie,
ut. Mickiewicza 11 , 38-100 Strzy2ow w zaktejonych kopertach
z napisem, ,,Przetarg ofertowy" na sprzeda2 samochodu stu2bowego.

Nie otwierai przed dniem 16.04.2019 r. godz. 12:00.
6) Szacunkowa wartosc samochodu - 3000,00 zl (stownie zl: trzy tysiqce

zlotych).
7l Miejsce i termin, w ktorym mo2na obejrzei sprzedawany samochod

stu2bowy.

Przedmiot przetargu mo2na obejrzet w siedzibie Centrurn Ksztatcenia
Praktycznego w Dobrzechowie, Dobrzech6w 471 C, 38-100 Strzy26w w dni
robocze od godz. B:00 do 15:00 od dnia ogtoszenia przetargu ofertowego.

8) Termin zawarcia umowy sprzeda2y:
1. Zawarcie umowy sprzeda2y nastqpi po wyborze przez komisjq

przetargow4 najkorzystniejszej oferty.
2. Wydanie przedmiotu sprzeda2y zostanie dokonane niezwtocznie po

zaksiggowaniu wptaty na wskazanym w umowie numerze konta.
3. Sprzedajqcy zastrzega sobie wtasnosi pojazdu do chwiti zaksiggowania

wptaty na wskazanym w umowie numerze konta.
9) Inne informacje:

1. Komisja pnzetargowa wybierze oferenta, ktory zaoferuje najwy2szq cenq
na wybrany pojazd objqty przedmiotem przetargu.

7. Przetarg bqdzie wa2ny bez wzgtgdu na liczbg uczestnik6w przetargu,
je2eti przynajmniej jeden uczestnik zaoferowat, jedn4 ofertq.

3. Ewentuatna informacja o odwotaniu przetargu zostanie ogtoszona
w formie wtaiciwej dta ogtoszenia przetargu.

4. Szczegotowe informacje mo2na uzyskai pod numerem tetefonu
17 2761193 tub 504292051.

10) Komisja przetargowa odrzuca ofertq je2eti:
zostata zlo2ona po wyznaczonym terminie w niewtasciwym miejscu
nie zawiera danych i dokumentow o kt6rych mowa w pkt. 5 tub sA one
niekomptetne, nieczytetne tub budz4 inne w4tptiwoSci, zai zto2enie
wyjaSnieri mogtoby prowadzii do uznania jelza nowEofertq.



11) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwtocznie
oferenta.

12) Klauzula informacyjna, zgodnie z RODO - Zespotu Szkol Technicznych
w Strzy2owie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RozporzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6tne
rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. lJrz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego
datej ,,RODO" informuj4, ze:

Administratorem danych osobowych jest:
Zespot Szkot Technicznych z siedzibq w Strzy2owie
ul. Mickiewicza 11,
3B-100 Strzy26w,
tet. 17 2761193,
emai [ : zst.strzyzow@gmai [. com

Inspektorem ochrony danych jest Ewa Gawron kontakt: na adres e-mait:
merit. inspektor. rodo@gmait. com,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda w cetu realizacji ustawowych
zadari i nie beda udostqpniane podmiotom innym, ni2 upowa2nione na
podstawie przepis6w prawa.

Zebrane dane bgdq przechowywane przez okres wynikajEcy z obowiEzuj4cej
w jednostce instrukcji kancetaryjnej.

Ponadto informujq, 2e:

posiada Pani/Pan prawo dostgpu do tre6ci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usuniqcia [ub ograniczenia przetwarzania,
posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a takze prawo do przenoszenia danych,
podanie danych osobowych jest dobrowotne, ate niezbqdne do reatizacji
wskazanych wy2ej cetow,
przystugu.je Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, i2 przetwarzanie
danych osobowych Pana/Pani dotycz4cych, narusza przepisy ogotnego
rozpolzEdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia2016 r.
dane nie bedE przekaztlwane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Administrator jednoczeSnie informuje , 2e w cetu ochrony danych przed
ich utrat4 zostaty wdro2one odpowiednie procedury.
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