
MZUK-EPZ.50.57.2022                                                                                 Gliwice, 23 czerwca 2022 r. 

O G Ł O S Z E N I E  
Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice  
ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego 

 

I. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Gliwice – miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice  
W imieniu i na rzecz, którego działa:  
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice 
 

II. Rodzaj, typy i ilość składników rzeczowych majątku ruchomego będące przedmiotem 
sprzedaży: 

 
1. Samochód ciężarowy marki Ford Transit  

           nr rej. SG 88111, rok produkcji 2004, przebieg 154 546 km, kolor niebieski 
OC do 29 marca 2023 r. 
Badanie techniczne - brak. 
Samochód niesprawny, uszkodzony silnik, samochód nie zapala. 

2. Ciągnik rolniczy marki URSUS  
           nr rej. SG 1796, rok produkcji 1999, przebieg 7299 mth, kolor czerwony 
          OC do 24 czerwca 2023 r. 
          Badanie techniczne do 16 września 2022 r. 

3. Ciągnik rolniczy marki URSUS  
nr rej. SG 0548, rok produkcji 1993, przebieg 4210 mth, kolor czerwony 
OC do 31 grudnia 2022 r. 
Badanie techniczne do 25 października 2023 r. 
Ciągnik niesprawny. 

4. Przyczepa rolnicza AGROMET FMR  
nr rej. SG 01399, rok produkcji 1997, kolor niebieski 
OC do 7 marca 2023 r. 
Badanie techniczne do 30 listopada 2023 r. 

5. Przyczepa rolnicza marki PRONAR T653  
nr rej. SG 01527, rok produkcji 2004, kolor zielony 
OC do 17 października 2022 r. 
Badanie techniczne do 29 listopada 2023 r. 

 
III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć składniki majątku ruchomego będące 

przedmiotem sprzedaży: 
Pojazdy można oglądać we wtorki i czwartki od godz. 8:00 do 12:00 na terenie bazy MZUK w 
Gliwicach ul. Strzelców Bytomskich 25c po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 
32 335 04 14). 

 
IV. Cena wywoławcza: 

1. Samochód ciężarowy marki Ford Transit:  
   cena wywoławcza: 2 214,00 zł brutto. 

2. Ciągnik rolniczy marki URSUS  
   cena wywoławcza: 46 740,00 zł brutto. 

3. Ciągnik rolniczy marki URSUS 
   cena wywoławcza: 20 295,00 zł brutto. 

4. Przyczepa rolnicza AGROMET FMR  
   cena wywoławcza: 14 760,00 zł brutto. 

5. Przyczepa rolnicza marki PRONAR T653 
   cena wywoławcza: 19 680,00 zł brutto. 

       Powyższe ceny zawierają podatek od towarów  usług VAT w wysokości 23%. 
       Cena ofertowa nie może być niższa niż cena wywoławcza. 
 

V. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta: 



1. Oferent może złożyć ofertę kupna na dowolną liczbę pojazdów. W przypadku składania ofert na 
więcej niż jeden pojazd, Oferent składa ofertę na każdy pojazd z osobna. 

2. Ofertę należy przesłać lub złożyć wraz z wymaganymi dokumentami, w zaklejonej kopercie do 
sekretariatu Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych 44-109 Gliwice ul. Strzelców Bytomskich 
25c w nieprzekraczalnym terminie 15 lipca 2022 r. do godz.10:00 i opatrzonej napisem: 
„OFERTA dotyczy sprzedaży …………………………………(należy wpisać składnik 
majątkowy  na jaki składana jest oferta) - przetarg pisemny, nie otwierać przed 15 lipca 
2022 r. godz. 11:00” z podaniem nazwy i adresu Oferenta. 
W przypadku ofert przesłanych listownie decyduje data i godzina wpływu do Sprzedającego. 

3. Oferta, w przypadku przystąpienia do przetargu, powinna być: sporządzona w języku polskim, 
w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia) oraz 
zawierać: 
1) dane identyfikujące Oferenta:  

 imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu (dot. osób fizycznych) lub firmę i 
siedzibę Oferenta 

 pełną nazwę, adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, e-mail, odpis aktualny z KRS 
(dot. podmiotów wpisanych do KRS) lub wpis z ewidencji działalności gospodarczej; 

2) wskazanie składnika rzeczowego, którego oferta dotyczy; 
3) oferowaną cenę brutto za przedmiot sprzedaży; 
4) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem składnika rzeczowego albo oświadczenie, że 

ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego 
składnika; 

5) zobowiązanie Oferenta do pokrycia wszelkich podatków i opłat związanych z nabyciem 
środka trwałego będącego przedmiotem sprzedaży; 

6) dokument potwierdzający wpłatę wadium. 
4. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 

1) została złożona po terminie składnia ofert lub w niewłaściwym miejscu; 
2) Oferent nie wniósł wadium; 
3) nie zawiera danych i dokumentów wskazanych w ust. 3 niniejszego pkt.; 
4) zaoferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej. 

5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu, w tym koszty złożenia 
i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku postepowania. 

6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
 

VI. Informacja o wadium: 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 10% 
ceny wywoławczej składnika, na konto Bank Millenium SA nr rachunku 16 1160 2202 0000 0005 
0724 6399. 

2. Wadium winno być uznane na rachunku sprzedającego najpóźniej przed upływem terminu do 
składania ofert. 

3. Sprzedający nie wyraża zgody na wpłatę wadium w formie gotówkowej. 
4. Przelew należy bezwzględnie opisać w następujący sposób: „Wadium do sprzedaży 

………………..” – należy wpisać rodzaj składnika majątkowego. 
5. W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pojazd, Oferent wykonuje przelew na każdy 

pojazd z osobna.  
6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, 

zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. 
7. Wadium złożone przez nabywcę zaliczane jest na poczet ceny. 
8. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się Oferenta od zawarcia umowy 

sprzedaży. 
 

VII. Informacje o przetargu: 

1. Przetarg zostanie przeprowadzony przez komisję przetargową wyznaczoną przez Dyrektora 

MZUK, zwaną dalej Komisją. 

2. Otwarcie ofert przez Komisję odbędzie się w dniu 15 lipca 2022 r.  o godz. 11:00 w siedzibie 
Sprzedającego 44-109 Gliwice ul. Strzelców Bytomskich 25c. 

3. Komisja przetargowa ustala liczbę zgłoszonych ofert, dokonuje otwarcia ofert oraz sprawdza 
czy Oferenci wnieśli wadium. 

4. Do rozstrzygnięcia przetargu wystarczy jedna ważna oferta. Wygrywa Oferent, który 
zaproponował najwyższa cenę zakupu. 



5. W przypadku złożenia przez Oferentów dwóch lub więcej ofert zawierających tę samą cenę, 
przetarg zostanie rozstrzygnięty pomiędzy tymi Oferentami, po ponownym złożeniu ofert w 
terminie wyznaczonym przez MZUK.   

6. Z przeprowadzonego przetargu Komisja sporządzi protokół zawierający: 
1) termin i miejsce przetargu; 
2) wysokość ceny wywoławczej; 
3) zestawienie wszystkich złożonych ofert; 
4) zaproponowane ceny nabycia pojazdów oraz osiągniętą cenę najwyższą; 
5) określenie podmiotów, którzy zaoferowali najwyższe ceny nabycia pojazdów; 
6) skład komisji przetargowej; 
7) wnioski i oświadczenia członków Komisji Przetargowej. 

7. Protokół pozostanie do wglądu dla uczestników przetargu, którzy wpłacili wadium, w siedzibie 
Sprzedającego przez okres 14 dni od daty sporządzenia. 

 
VIII. Informacje o umowie sprzedaży: 

1. O złożeniu najkorzystniejszej oferty, Oferent wygrywający przetarg  powiadomiony zostanie na 
piśmie lub drogą elektronicznej pod wskazany w ofercie adres korespondencyjny i adres e-mail. 

2. Umowa kupna sprzedaży może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu przez nabywcę 
informacji o złożeniu najkorzystniejszej oferty. 

3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia składnika majątkowego w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy. 

4. Wydanie  pojazdu odbywa się w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy, niezwłocznie po 
wpłaceniu ceny nabycia na konto Sprzedającego. 

5. Wszelkie koszty związane z nabyciem pojazdu ponosi Nabywca. 
 

IX. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 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), 
dalej „RODO”, informuję, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych. 
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, 

z którym można się kontaktować: listowanie na adres: Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
– Inspektor Ochrony Danych, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice lub przez e-
mail: iod@mzuk.pl.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7) Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących*;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub 
uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **;− 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 uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8) Nie przysługuje Pani/Panu:− 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 Pani/Pana 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

* Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków wymagałoby niewspółmiernie dużego 
wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

mailto:iod@mzuk.pl


 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podania nazwy lub daty zakończonego 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie 
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia ani zmianą 
postanowień umowy. 
*** 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. Wystąpienie z żądaniem 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych 
osobowych do czasu zakończenia postępowania. 

 
X. Informacje dodatkowe 

1. Postepowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, 
bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. 

3. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie w Miejskim Zarządzie 
Usług Komunalnych, pod numerem telefonu 32 335 04 14. 

4. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są: 
1) wzory formularza ofertowego- załącznik nr 1; 
2) wzór umowy – załącznik nr 2; 
3) poglądowe zdjęcia pojazdów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

Gliwice …………………….2022 r. 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Ja niżej podpisany: 

Imię i nazwisko/nazwa firmy:…………………………………………………………………………………… 

 

Miejsce zamieszkania/siedziba:……………………………………………………………………………….. 

 

PESEL/REGON ………………………………………………………………………………………………… 

 

NIP ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Telefon ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nr rachunku bankowego, na który Sprzedający ma zwrócić wadium  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

OFERTA 

Odpowiadając na ogłoszenie o publicznym przetargu, którego przedmiotem jest sprzedaż składników 

rzeczowych majątku ruchomego, składam ofertę zakupu na: 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                       ( należy wpisać pojazd, którego oferta dotyczy) 

za kwotę brutto: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

                               

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………….) 

 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z treścią ogłoszenia o publicznym przetargu i akceptuję jego postanowienia. 

2. Zapoznałem się i akceptuję treść wzoru umowy sprzedaży pojazdu. 

3. Oświadczam, że jestem zobowiązany treścią oferty do czasu protokolarnego przekazania pojazdu. 

4. Oświadczam, że miałem możliwość zapoznania się ze stanem technicznym pojazdu będącego 

przedmiotem przetargu, stan techniczny jest mi znany i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. 

4*  Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze 

    stanem technicznym pojazdu. 

5. Jednocześnie oświadczam, iż zgadzam się na wyłączenie odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne ww. pojazdu, a także zrzekam się wszelkich roszczeń odszkodowawczych 

z tytułu wad fizycznych pojazdu będącego przedmiotem przetargu. 



6. Oświadczam, ze w przypadku zaoferowania najwyższej ceny za pojazd, zobowiązuję się do zawarcia 

umowy w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, a także do pokrycia wszystkich kosztów i 

opłat związanych z nabyciem przedmiotu umowy. 

7. Do umowy dołączam dowód wpłaty wadium; 

 

 

 

………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

WZÓR UMOWY  

 
W dniu ……………………. 2022 r. w Gliwicach pomiędzy: 
Gliwice – miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP 6311006640, w 
imieniu i na rzecz, którego działa Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 
44-109 Gliwice, reprezentowany przez: 
………………………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”, 
a 
………………………………………… 
zwanym dalej „Kupującym” 
została zawarta umowa po przeprowadzonym przetargu publicznym na sprzedaż składników 
rzeczowych majątku ruchomego o następującej treści: 
  

 

§1 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż ……………………………………………………………………….. 

1) marka ……………………….; 
2) model ……………………….; 
3) nr rejestracyjny …………………….; 
4) nr VIN …………………………….; 

 

 
§2 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność i jest 
wolny od wad fizycznych i prawnych oraz oświadcza,, że nie toczy się żadne postępowanie, którego 
przedmiotem jest ten pojazd a także, że nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia. 
 
 

§3 
1. Sprzedający zbywa pojazd, o którym mowa w §1 niniejszej umowy Kupującemu za kwotę 

…………………………zł brutto (słownie: ………..). 
2. Kupujący zobowiązuje się do zapłacenia ceny pomniejszonej o wartość wniesionego wadium w 

terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. 
3. Sprzedający wystawi fakturę w dniu zawarcia umowy. 
4. Wpłaty należy dokonać na nr konta wskazany w fakturze. 
 
 

§4 
1. Wydanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym i nastąpi w 

siedzibie Sprzedającego niezwłocznie po wpływie na konto ceny zakupu. 
2. Wraz z pojazdem/przyczepą Kupujący otrzyma: 

1) komplet kluczy w liczbie …………………………………………………………….sztuk; 
2) dowód rejestracyjny nr …………………………………………………………………….; 
3) karta pojazdu nr …………………………………………………………………………….: 
4) polisa OC …………………………………………………………………………………….; 

3. Z chwilą wydania pojazdu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z przedmiotowym 
pojazdem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. 

4. Wszelkie opłaty związane z realizacją niniejszej umowy ponosi Kupujący. 
 
 

§5 
1. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny pojazdu i nie wnosi do niego żadnych uwag 

i zastrzeżeń oraz oświadcza, że z powodu stanu technicznego pojazdu będącego przedmiotem 
umowy nie zgłasza i nie będzie zgłaszał wobec Sprzedającego żadnych roszczeń. 

2. Kupujący oświadcza nadto, że dokonał sprawdzenia oznaczeń numerycznych pojazdu i nie zgłasza 
co do nich zastrzeżeń. 



3. Kupujący oświadcza, iż zgadza się na wyłączenie odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi 
za wady fizyczne ww. pojazdu, a także zrzeka się wszelkich roszczeń odszkodowawczych z tytułu 
wad fizycznych pojazdu będącego przedmiotem przetargu. 

 
 

§6 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Sprzedającego. 
4. Kupujący oświadcza, że zapoznał się i akceptuje stosowaną w MZUK klauzulę informacyjną 

wynikającą z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 17.04.2016 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) – RODO, zawartą w ogłoszeniu o przetargu. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
                                        SPRZEDAJĄCY                                                 KUPUJĄCY 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















