
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 246/22
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 10 lutego 2022 r.

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże
ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Renault Master dCi MRO4 E3 3.3t,
rok produkcji 2004 r.

Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy do 3,5 t, marki Renault Master dCi
MR 04 E3 3,3 t, wersja L2H2 Komfort, rok produkcji — 2004, numer identyfikacyjny (VIN)
yF1FDByH531394636, kolor biały, nr rejestracyjny B1A7V62, data pierwszej rejestracji:
2004/03/04; wskazanie drogomierza 461325 krn; okres eksploatacji pojazdu (04/03/04-
2l”0l/04) 214 miesięcy; dopuszczalna masa całkowitalładowność: 3300 kg! 1470 kg; rodzaj
nadwozia: furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy, 3 osobowy; liczba osi/rodzaj
napędu/skrzynia biegów: 2/przedni (4x2)/manualna; zawieszenie osi/rozstaw osi:
sprężyny/3078 mm, oznaczenie silnika: G9U754; jednostka napędowa: z zapłonem
samoczynnym; pojemność/moc silnika: 2499 ccm/73kW (99KM); doładowanie:
turbosprężarka z chłodnicą powietrza; liczba cylindrów/układ cylindrów: 4/rzędowy; norma
spalin: E3; długość/szerokość/wysokość: 4899mm/23 59mm/2493mm. Przegląd techniczny
ważny do 27.08.2022 r. i ubezpieczenie do 31.03.2022 r.
Wyposażenie: alternator 1 SOA, antena radiowa, drzwi boczne prawe przesuwne, drzwi tylne
dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni, fotel kierowcy z pełną regulacją, fotel pasażera
podwójny, kierownica 4-ramienna, kołpaki, listwy boczne, obrotomierz, pasy bezpieczeństwa,
podsufitka w kabinie, poduszka powietrzna kierowcy, przegroda części pasażersko-bagażowej,
przygotowanie do montażu radia, schowek pasażera w desce rozdzielczej zamykany, stopień
wejściowy w kabinie pokryty antypoślizgową wykładziną, sygnalizacja pozostawienia
włączonych świateł, szyby przyciemnione, światło dodatkowe STOP, tapicerka materiałowa
„Yourte”, uchwyty do mocowania ładunków, wspomaganie układu kierowniczego, wykładzina
podłogi w kabinie kauczukowa, zagłówki foteli przednich regulowane, zawór automatycznego
odcięcia paliwa w przypadku kolizji, zbiornik paliwa 100 1, zegar cyfrowy, radio 2x5W, szyby
przednie i lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie.

Cena wywoławcza: 6 700 zi brutto (słownie: Sześć tysięcy siedemset złotych).

Ofertę (wg załącznika nr 4) można złożyć w pokoju Nr 1 (sekretariat) lub pocztą
przesłać na adres Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25, 16-002

Dobrzyniewo Duże, lub na adres email: ni.hcrnatowicz(adobriy.niewojl
w terminie do 21 lutego 2022 r. do godz. 10.00.

Informacje dodatkowe:
I. Kryterium wyboru oferty: Najwyższa zaoferowana cena, która nie może być niższa od ceny wywoławczej.

W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę, komisja przetargowa przeprowadzi
przetarg w formie licytacji przy udziale tych oferentów - jako dalszy ciąg przetargu pisemnego. W takim
przypadku oferenci zostaną poinformowani o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.
Ustala się wysokość postąpienia w licytacji o 1% ceny wywoławczej. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza
do przeprowadzenia przetargu. Wyłoniony w przetargu nabywca samochodu jest zobowiązany w terminie
5 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu (podpisania protokołu) do dokonania wpłaty zaoferowanej ceny
pojazdu na konto Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, Nr 60 8060 0004 2600 1010 2000 0010 BS Białystok
O/Dobrzyniewo Duże. O terminie i miejscu podpisania umowy nabywca zostanie poinformowany przez
sprzedającego.

2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu na terenie
gminy Dobrzyniewo Duże po uprzednim podpisaniu umowy sprzedaży i zapłaceniu ceny. Wszelkie koszty

związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik powinien zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu - po

uprzednim ustaleniu terminu. Uprawnionym do kontaktu w zakresie udostępnienia przedmiotu przetargu jest
Pan Michał Gabrel tel. 883 910 005. Sprzedający nie odpowiada za ukryte wady pojazdu oraz wady związane

zjego zużyciem.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania

WÓJ lNY

mgr Wojc



Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 246/22
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
zdnia 10 lutego 2022 r.

Formularz ofertowy

Imię i nazwisko/nazwa firmy*.

Adres/siedziba oferentw
Adres korespondencyj ny
PESEL
NIP
REGON
Tel. kontaktowy:

Ja/my niżej podpisany/i zgodnie z wymaganymi określonymi w ogłoszeniu oferuję/my za

samochód ciężarowy do 3.5 t marki Renault Master dCi MR 04 E3 3.3t, o nr rejestracyjnym BIA”7y62,

cenę:

Oferuję zakup pojazdu za kwotę brutto zł

(słownie )
Oświadczam/y, że:

1. Zapoznałem/liśmy się z przedmiotem przetargu i wyrażam/y gotowość jego nabycia w obecnym stanie
technicznym oraz oświadczam/y, że nie będę/będziemy wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Gminy

Dobrzyniewo Duże.
2. Ponoszę/simy odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin samochodu.
3. W przypadku wygrania przetargu zobowiązuję/my się zapłacić cenę nabycia, w terminie nie dłuższym niż

5 dni od dnia podpisania protokołu (rozstrzygnięcia przetargu).
4. Zobowiązuję/my się podpisać umowę oraz odebrać przedmiot przetargu nie później niż w ciągu 5 dni od dnia

zaksięgowania pełnej ceny nabycia.
5. Termin związania ofertą: 5 dni.

Podpis/y oferenta:

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. li ust. 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 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. I ze
zm.) dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrzyniewo Duże z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym przy
ulicy Białostockiej 25 reprezentowana przez Wójta.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@eterneco.eu lub pisemnie na adres
Administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. I lit. b RODO, tj. w celu realizacji umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem
umowy.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na
postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarząjące).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do:

• sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy kODO

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
10. Podanie danych osobowych jest wymagane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo w postępowaniu

przetargowym i ewentualne zawarcie umowy.


