
          Świerzawa, 09.01.2023 r.  

  

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu stanowiącego 

własność Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie 

 

 

I. Nazwa i siedziba sprzedającego 

 

Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie 

ul. Skowronia Góra 3 

59-540 Świerzawa 

tel. 075/71-34-890;  

email: biuro@zazswierzawa.pl 

 

II. Przedmiot przetargu 

 

1. SAMOCHÓD OSOBOWY - MIKROBUS  

a) marka – RENAULT 

b) model – TRAFIC GRAND PASSENGER 2.0 dCi MR`11 E5 3.0t 

c) wersja – L2H1P2 PACK CLIM 

d) rok produkcji – 2012 

e) nr rejestracyjny – DZL MY40 

f) VIN – VF1JLB7BSCY442287 

g) data pierwszej rejestracji – 31.05.2012 

h) data ważności badania technicznego – 07.09.2023 

i) wskazanie drogomierza na dzień 16.11.2022 – 284759 km 

j) kolor powłoki lakierowej – srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym 

k) dopuszczalna masa całkowita / ładowność – 3055kg / 910 kg 

l) rodzaj nadwozia – mikrobus 4 drzwiowy 9 osobowy 

ł) liczba osi / rodzaj napędu / skrzynia biegów – 2 / przedni (4x2) / manualna 

m) rozstaw osi – 3498 mm 

n) jednostka napędowa – z zapłonem samoczynnym 

o) pojemność / moc silnika – 1995ccm / 85 kW (116KM) 

p) doładowanie – turbosp. z chłodn. powietrza 

r) liczba cylindrów / układ cylindrów – 4 / rzędowy 

s) norma spalin - E5 

t) charakter wykorzystania – przewóz osób niepełnosprawnych 

 

2. WYPOSAŻENIE  STANDARDOWE 

a) ABS + EBV – korektor siły hamowania, elektryczny 

b) drzwi boczne prawe przesuwne 

c)elementy stylizacji zewnętrznej czarne 

d) fotel kierowcy z podłokietnikiem, z regulacją wysokości, z regulacją lędźwiową 

e) fotel pasażera podwójny 

f) immobilizer 

g) siedzenie 3-osobowe w II rzędzie 

h) siedzenie 3-osobowe w III rzędzie 

i) system wspomagania nagłego hamowania 

j) szyba w drzwiach prawych przesuwnych otwierana 

mailto:biuro@zazswierzawa.pl


k) szyba z prawej strony środkowa przesuwna 

l) szyby przednie regulowane elektrycznie 

ł) klimatyzacja 

m) kolumna kierowcy regulowana 

n) komputer pokładowy 

o) lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie 

p) poduszka powietrzna kierowcy 

r) radioodtwarzacz CD + MP3 ze sterowaniem przy kierownicy 

s) Tapicerka „Elba Blue” 

t) uchwyty do mocowania ładunków 

u) wspomaganie układu kierowniczego 

w) wykładzina gumowa w przestrzeni pasażerskiej 

y) wyłożenie ścian bocznych płytą do ½ wysokości 

z) zamek centralny zdalnie sterowany 

 

3. WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

a) autoalarm 

b) drzwi tylne dwuskrzydłowe 

c) homologacja na zabudowę specjalną 

d) poduszka powietrzna pasażera 

e) system elektronicznej kontroli toru jazdy ESP 

f) światła ostrzegawcze górne 

g) światła p/mgielne przednie 

 

4. STAN TECHNICZNY POJAZDU 

delikatne przerysowania powłoki lakierniczej, lekkie wgniecenie ściany bocznej, wnętrze 

pojazdu zadbane, brak usterek zawieszenia, sprawny układ kierowniczy i hamulcowy, 

prawidłowy rozruch silnika, pojazd posiada normalne ślady użytkowania 

 

- cena wywoławcza brutto 36 500,00 zł. Sprzedaż przedmiotu przetargu nie może nastąpić za 

cenę niższą od ceny wywoławczej.  

 

Samochód można obejrzeć w dni robocze w godzinach od  8:00 do 14:00 w Zakładzie 

Aktywności Zawodowej w Świerzawie, ul. Skowronia Góra 3, 59-540 Świerzawa po 

uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, tel.75/71-34-890. 

 

Osoba do kontaktu: Zastępca Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie 

Artur Roś. 

 

III. Wadium 

 

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 3 650 złotych 

(słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych). 

2. Przystępujący do przetargu winni okazać się dowodem wpłacenia wadium. Wadium należy 

wpłacić do dnia 24.01.2023 r. przelewem na rachunek bankowy Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Świerzawie tj. PKO Bank Polski, Złotoryja nr 45 1020 3017 0000 2102 0131 

8336). Uwaga: Za termin wniesienia wadium w  formie pieniężnej przyjmuje się termin 

uznania na rachunku Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie).   



3. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte lub zostaną 

odrzucone zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub 

odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. 

4. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta 

uchyli się od zakupu pojazdu. 

 

IV. Tryb przetargu 

 

1. Sprzedaż samochodu dokonana zostanie w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego  

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie 

posiadające osobowości prawnej. 

3. Przedmiotu przetargu nie mogą nabyć: 

a) Starosta Powiatu, Wicestarosta Powiatu, Dyrektor ZAZ Świerzawa; 

b) Skarbnik Powiatu, Główny Księgowy ZAZ Świerzawa; 

c) osoby odpowiedzialne za gospodarkę majątkową w ZAZ Świerzawa; 

d) osoby biorące udział w podejmowaniu decyzji o zakwalifikowaniu przedmiotu przetargu 

do kategorii majątku zbędnego; 

e) osoby pozostające z osobami, o których mowa w w/w ppkt. a-d w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa albo w innym stosunku faktycznym mogącym budzić wątpliwości co do 

bezstronności lub bezinteresowności osób, o których mowa w ppkt a-d. 

3. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba 

upoważniona do reprezentacji uczestnika, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo. 

4. Do sprzedaży w przetargu publicznym składników rzeczowych majątku ruchomego stosuje 

się odpowiednio przepisy §11 - §20, §21 ust. 1, §22-§24 Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania 

składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 2004 ze 

zm.). 

 

 

V. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu 

 

1. Oferty należy składać do dnia 24.01.2023 r w sekretariacie Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Świerzawie, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Oferta w 

przetargu publicznym na sprzedaż samochodu stanowiącego własność Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Świerzawie”. 

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.01.2023 r. o godzinie 12:00 w Zakładzie 

Aktywności Zawodowej w Świerzawie (biuro nr 3 – Dyrektor). 

 

 

VI. Oferta pisemna musi zawierać 

 

1. Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta. 

2. Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty. 

3. Oświadczenie oferenta, ze zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku 

ruchomego będącego przedmiotem przetargu 

lub 

4. Oświadczenie oferenta, ze ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z 

zapoznania się ze stanem tego pojazdu. 

5. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych RODO. 



6. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik  nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia. 

7. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, 

który nie wniósł wadium; 

b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu 

gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 

2019 r., poz. 2004 ze zm.) lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, 

zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

8. Komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty. 

9. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.  

10. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje tę samą cenę, komisja 

przetargowa postanowi o kontynuowani u przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. 

Do aukcji stosuje się przepisy §28-34 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 

2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi 

majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 2004 ze zm.). 

11. W przypadku aukcji o której mowa w ust. 10, komisja przetargowa zawiadomi oferentów, 

którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.  

12. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert. 

 

VI. Inne informacje: 
 

1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona komisja przetargowa.  

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej 

jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedną ofertę w wysokości co najmniej ceny 

wywoławczej.  

3. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. 

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

zawarcia umowy sprzedaży. Wzór umowy sprzedaży zawiera załącznik nr 2 do 

niniejszego ogłoszenia. 

5. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę 

ceny nabycia. 

6. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży pojazdu – w terminie do 10 dni od wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

 

VII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

 

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), dalej „RODO”, sprzedający informuje, że:  

- administratorem danych osobowych oferentów jest Zakład Aktywności Zawodowej w 

Świerzawie ul. Skowronia Góra 3, 59-540 Świerzawa tel. 75 71 34 890; 

- inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Aktywności Zawodowej jest Pan 

Sławomir Kozioł  tel. 730 256156, e-mail: inspektor@4consult.com.pl; 

- dane osobowe oferentów przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu 
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związanym z niniejszym postępowaniem na sprzedaż pojazdu, prowadzonym w trybie 

przetargu publicznego; 

- odbiorcami danych osobowych oferentów będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania; 

- dane osobowe oferentów będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania na sprzedaż pojazdu; 

- obowiązek podania przez oferentów danych osobowych bezpośrednio dotyczących 

oferentów jest wymogiem związanym z udziałem w przetargu publicznym;  

- w odniesieniu do danych osobowych oferentów decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

Oferent posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta; − 

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących 

oferenta*; 

− 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**;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Oferent uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących oferenta narusza przepisy 

RODO; 

Oferentowi nie przysługuje: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.    

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

przetargu publicznego. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

¹) rozporządzenie 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). 

 


