ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W RADOMIU

Radom, dnia 20.08.2019
Znak sprawy: DA.233.03.2019.JP
OGŁOSZENIE
DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU
OGŁASZA TRZECI PRZETARG OFERTOWY
NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu ciężarowego marki Ducato,
którego opis zawiera się w poniższej specyfikacji:
1) Fiat Ducato (ozn. wewn. ZUK/254/2012)

Dane pojazdu:
- Marka:
- Model pojazdu:
- Nr rejestracyjny

Fiat
DUCATO 15 2,3 JTD Kat. 3,3 t.
WR0346N

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU
JEDNOSTKA BUDŻETOWA URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU
26-600 Radom, ul. Sucha 15; tel.; 48 3892630; fax: 48 3892631; e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl;
Regon: 141256865; NIP: 948-249-54-17

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W RADOMIU

- Rodzaj pojazdu
Samochód ciężarowy do 3,5 t.
- Rok produkcji:
2004
- Okres eksploatacji pojazdu
174 m-ce
- Dopuszczalna masa całkowita
3300 kg/1190 kg
- Stan techniczny: pojazd nie nadaje się do eksploatacji bez uprzedniej
naprawy, czy uzupełnienia braków.
- Cena wywoławcza pojazdu wynosi:
1.890,00 zł
Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych
w Radomiu przy ul. Suchej 15 w dni powszednie w godzinach 8.00 - 14.00
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (tel.: 48 389 26 30 wew. 26).
I. Warunki przetargu:
1. Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 28.08.2019 r. do godz.
10.00 w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu w sekretariacie pokój nr 13
(I piętro) ul. Sucha 15, w godzinach pracy zakładu w zaklejonej kopercie
z oznaczeniem osoby/firmy składającej, zaadresowanej na adres:
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26 -600 Radom z napisem:
"Oferta na zakup pojazdu - Fiata DUCATO WR 0346N - postępowanie nr
DA.233.03.2019.JP Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert"
2. Sprzedawca wprowadza wzór formularza ofertowego (zał. nr 1 do ogłoszenia),
na którym należy złożyć ofertę. Dokumentację przetargową (formularz
ofertowy, wzór umowy) można pobrać również w siedzibie sprzedającego
w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26 - 600 Radom,
I piętro, pokój 13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2019 r. o godz. 10.15
w siedzibie Sprzedającego, tj. w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu,
w pokoju nr 2, ul. Sucha 15.
3. Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta:
- numery NIP lub REGON oferenta,
- datę sporządzenia oferty;
- oferowaną cenę;
- zaparafowany wzór umowy;
4. Oferta winna być czytelnie podpisana przez oferenta lub przez przedstawicieli
podmiotu (firmy);
5. Zamawiający odstępuje od wpłaty wadium z uwagi na niską wartość
sprzedawanego środka transportowego.
6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę .
7. Jedynym kryterium mającym wpływ na ocenę oferty jest cena.
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8. Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:
1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
2) nie zawiera danych wymienionych we wzorze oferty lub budzą wątpliwość
zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
3) zostanie złożona poniżej ceny wywoławczej.
4) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta.
5) W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty równej najwyższej
zaproponowanej cenie przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy
zainteresowanymi w dniu przetargu, natychmiast po ogłoszeniu przez komisję
wyników przetargu.
9. Osoba uczestnicząca w przetargu, która zaoferowała najwyższą cenę będzie
mogła odebrać przedmiot sprzedaży po podpisaniu umowy sprzedaży
i wpłaceniu całej zaoferowanej kwoty.
10.Przedmiot sprzedaży zostanie wydany po dopełnieniu wszystkich formalności.
11.Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez
podania przyczyn.
II. Klauzule informacyjne wynikające z art.
rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

13

ust

1

ogólnego

Zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. Unijnym Rozporządzeniem
dotyczącym ochrony danych osobowych- Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
94/46/WE (określane jako „ RODO") informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych
w Radomiu, ul: Sucha 15, 26-600 Radom
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod.kontaktOzuk.radom.pl
3. Podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.l a) i b) RODO tj. wyrażenie
dobrowolnej zgody i prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie
jeśli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie ,a nadto przetwarzanie danych
osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub 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
5. Zgodnie z art.15 ust.l przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych , a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania;
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6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego .
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat w oparciu
o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do
momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)
8. Z naszej strony jako administrator pragniemy zapewnić ,iż dołożymy wszelkich
starań i środków aby
Pani/Pana dane osobowe były u nas bezpieczne
i przetwarzane zgodnie z literą prawa.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego,
Załącznik nr 2 - Wzór umowy.

Radom, dnia 20.08.2019 r.
Zatwierdził
Robert Rutkowski
Dyrektor Zakładu Usług
Komunalnych w Radomiu
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