
Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 39/2021 

Wójta Gminy Pcim 
z dnia 8 czerwca 2021 roku 

Gminny Ośrodek Pomocy  

Społecznej w Pcimiu 

32-432 Pcim 563 

Nr sprawy: GOPS-271-01/21 

Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż 

samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter T5 

I. Przedmiot sprzedaży 

L.p. 
Marka 

i typ pojazdu 

Numer 

rejestracyjny 

VIN 

Numer 

Nadwozia 

Pojemność 

Silnika 

cm3 

Rok 

produkcji 

Data pierwszej 

rejestracji 

1. 

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T5 (wersja 

„Long”) 

KMY 3H50 WV2ZZZ7HZ9H038776 1896,00 2008 06.10.2008 r. 

Rodzaj paliwa 
Przebieg 

w km 

Termin 

obowiązkowego 

badania 

technicznego 

Minimalna cena 

wywoławcza 

pojazdu w zł 

ON 

Olej napędowy 
389389 18.12.2021 r. 12150,00 

Ogólny opis pojazdu: stan dobry, pierwszy właściciel, użytkowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych (głównie przez „1” kierowcę), bezwypadkowy, 9 osobowy (z kierowcą), felgi 

stalowe na oponach letnich. Przeglądy były wykonywane systematycznie - książka serwisowa. Na 

tylnych drzwiach widoczne ogniska korozji. W niedługim czasie możliwa wymiana sprzęgła 

(dwumasy) oraz wymiana przegubu prawej półosi. Wyposażenie podstawowe: 2 poduszki 

powietrzne, klimatyzacja mechaniczna, radio, centralny zamek, wersja „Long”, system szybkiego 

demontażu siedzeń. Przegląd ważny do 18.12.2021 r. 

Zdjęcia oferowanego pojazdu: 

   



   

II. Oględziny pojazdu 

Pojazd można obejrzeć na terenie parkingu za budynkiem Ośrodka Zdrowia w Pcimiu (32-432 Pcim 5), 

w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach uzgodnionych z Organizatorem. 

Szczegółowych informacji udziela kierowca pod nr tel. 536 943 807 lub 12 27 48 050 wew. 34. 

III. Oferta 

1. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej, na formularzu 

oferty - stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

2. Oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych 

zawartych w ofercie dla potrzeb realizacji przetargu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 

ogłoszenia. 

3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i 

adresem Oferenta, opatrzonej dopiskiem: „Oferta na zakup samochodu osobowego Volkswagen 

Transporter T5 - KMY 3H50, nie otwierać do dnia 22 czerwca 2021 r. do godz. 10:15„  

4. Ofertę należy złożyć do dnia 22 czerwca 2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Organizatora,  

tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu 32-432 Pcim 563, parter pok. nr 1.  

Składając ofertę należy zachować obowiązujące obostrzenia. 

5. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres. 

6. Otwarcie ofert odbędzie się 22 czerwca 2021 r. o godz. 10:15 w siedzibie Organizatora,  

tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu, 32-432 Pcim 563, parter pok. nr 6. 

7. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 14 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

8. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu; 

b) nie została złożona na właściwym formularzu, lub dane są niekompletne, nieczytelne lub 

budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową 

ofertę; 

c) Oferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej. 

d) brak pełnomocnictwa - jeśli dotyczy 

9. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta. 

10. Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. 

11. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa weźmie 

pod uwagę kolejność wpływu ofert: data i godzina. 



IV. Umowa 

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 7 dni od dnia wyboru przez komisję przetargową 

najkorzystniejszej oferty. Wzór umowy - stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 

V. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje w terminie 3 dni roboczych po 

zapłaceniu przez Nabywcę ceny nabycia. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili 

uiszczenia przez Nabywcę ceny nabycia. 

VI. Organizator przetargu pisemnego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, przesunięcia 

terminu lub nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyn. W razie unieważnienia przetargu, 

oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora przetargu z tego tytułu.  

VII. Załączniki: 

1. Formularz oferty - Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

2. Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych – RODO - Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

3. Wzór umowy - Załącznik nr 3 do ogłoszenia.



Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

........................................... 
(miejscowość i data) 

Dane oferenta: 

Imię i nazwisko/Nazwa: ........................................................... 

Adres:    ........................................................... 

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

Numer NIP:   ........................................................... 

Dowód osobisty:  ............................................................ 

Telefon:   ............................................................ 

Adres e-mail/faks:  ............................................................ 

OFERTA 
1. Odpowiadając na ogłoszenie o pisemnym drugim przetargu nieograniczonym, którego 

przedmiotem jest sprzedaż będącego na wyposażeniu Organizatora samochodu 

osobowego marki Volkswagen Transporter T5 , składam ofertę zakupu przedmiotowego 

samochodu za kwotę: ...............................zł brutto, słownie złotych: 

..............................................................................................; 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem drugiego przetargu oraz warunkami 

zawartymi w ogłoszeniu nieograniczonego przetargu pisemnego i akceptuję je bez 

zastrzeżeń; 

3. Oświadczam, że jestem związany/a treścią oferty do dnia przeniesienia własności 

samochodu; 

4. Oświadczam, że znany jest mi stan techniczny przedmiotu przetargu i z tytułu 

ewentualnych wad ukrytych nie będę wnosił/a roszczeń w stosunku do Organizatora; 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami drugiego przetargu i jego załącznikami, 

przyjmuję go bez zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne 

na zasadach art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.  

6. Do niniejszej oferty dołączam: 

a) pełnomocnictwo*  

............................................................ 

(czytelny podpis składającego ofertę) 

(*niepotrzebne skreślić) 

  



Załącznik Nr 2 do ogłoszenia 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwanego dalej „RODO”, 

Organizator informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych osób fizycznych, w tym Oferenta będącego osobą fizyczną, 

prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika oferenta będącego osobą 

fizyczną, członka organu zarządzającego oferenta będącego osobą fizyczną, osobą fizyczną 

skierowana do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego – zwanych dalej „osobami fizycznymi”, jest Wójt Gminy Pcim, Pcim 563, 32-432 

Pcim, tel. 122748050. 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych Zamawiającego następuje za pomocą adresu e-mail: 

ido@pcim.pl;  

3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu 

związanym z postępowaniem w przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż samochodu 

osobowego marki Volkswagen Transporter T5, nr ref.: GOPS-271-01/21; 

4) odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy; 

5) dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez osoby fizyczne danych osobowych dotyczących bezpośrednio tych 

osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanych z udziałem w 

postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 

7) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) osoby fizyczne posiadają: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących tych osób; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych tych osób; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 



d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy osoby 

fizyczne uznają, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tych osób narusza przepisy 

RODO; 

9) osobą fizycznym nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

10) Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych RODO. 

................................................................ 

(czytelny podpis składającego ofertę)  



Załącznik Nr 3 do ogłoszenia 

UMOWA SPRZEDAŻY – KUPNA SAMOCHODU OSOBOWEGO 

zawarta w dniu ................. w ................. pomiędzy:  

Sprzedającym (dane): ........................................................... 

z siedzibą w: ........................................................... 

reprezentowanym przez: ........................................................... 

a 

Kupującym (dane): ........................................................... posiadającym numer 

PESEL/NIP ........................................................... 

adres zam./siedziby ........................................................... 

rodzaj i nr dokumentu tożsamości: ...................................................... 

wydany przez ........................................................... 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż-kupno pojazdu tj. przeniesienie przez Sprzedającego na 

Kupującego prawa własności pojazdu:  marka/model ....................................... rok produkcji 

......................, nr VIN (nr nadwozia) .................................... kolor ..........................,  

nr rejestracyjny ............................... przebieg (km)............................ 

§ 2. 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 

własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne 

postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu 

zabezpieczenia.  

§ 3. 

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ................ zł brutto 

słownie: .......................................................................................... 

§ 4. 

1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej 

umowy za kwotę określoną w §3 niniejszej umowy, którą Kupujący w przeciągu 7 dni od 

daty podpisania umowy wpłaci na konto nr............................, tytułem ............................; 



2. Przedmiot umowy zostanie wydany Kupującemu wraz z protokołem zdawczo - 

odbiorczym w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia zapłaty na właściwe konto 

całości kwoty określonej w § 3 niniejszej umowy.  

§ 5. 

Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, które są mu znane  

i o których nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu 

technicznego pojazdu. 

§ 6. 

Strony ustaliły, że koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy - koszty 

opłaty skarbowej obciążają Kupującego. 

§ 7. 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące  

w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 8. 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  

...................................              ................................... 

Sprzedający          Kupujący 
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