
ZAKŁAD USIUG KOMUNALNYCH 
W RADOMIU 

Radom, dnia 16.10.2018 

Znak sprawy: ZUK.233.01.2018.JP 

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU 
OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY 

NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
WG PONIŻSZEGO WYKAZU 

I. Opis przedmiotów sprzedaży: 

1) Zamiatarka VOLVO (ozn.wewn. ZUK/146/2006) 

U"' 

Dane pojazdu: 
- Marka: 
- Model pojazdu: 
- Wersja: 
- Rok produkcji: 
- Okres eksploatacji pojazdu 
- Dopuszczalna masa całkowita 
- Charakter wykorzystania : 
- Rodzaj zabudowy: 

V0LV0 
FL618 210E118.0t 
FL618 
1995 
273 miesiące 
18000 kg 
oczyszczanie dróg 
podwozie 
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- Rodzaj kabiny: krótka 
- Liczba osi/Rodzaj napędu/ Skrzynia biegów: 2/4x2/manualna 
- Zawieszenie osi przedniej/tylnej/rozstaw osi: resory/resory/4600 mm 
- Oznaczenie silnika: TD63ES 
- Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym 
- Pojemność / moc silnika : 5480ccm/154kW (209KM) 
- Przebieg: 308699 km 
- Liczba cylindrów/Układ cylindrów: 6/rzędowy 
- Norma spalin : El 
- Stan techniczny: pojazd nie nadaje się do eksploatacji bez uprzedniej naprawy, 
czy uzupełnienia braków. 
- Cena wywoławcza: 8.700,00 zł brutto 

2) Pojazd elektryczny MELEX ( ozn. wewn. ZUK/205/2009) wraz 
z urządzeniem do płoszenia ptaków BIRD GARD SUPER PRO ( ozn. wewn. 
ZUK/206/2009) 

Dane pojazdu: 
• Model/Typ; 
• Rodzaj 
■ rok budowy: 
• producent 
• ilość miejsc siedzę 
■ zabezpieczenia 

Melex/ 745A z kabinę T3 (74A) 
pojazd o napędzie elektrycznym 
grudzień 2009 r. 
MELEX A&D Tyszkiewicz Sp.J. Mielec 
2 
mechaniczno-elektryczne 
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- rozmiar akumulatorów 6 sztukx6V 195 Ah Trojan 
- napęd urządzenia poprzez silnik elektryczny 2,1 kW DC 
- zasilenie osprzętu 36V 
- przeznaczenie z osprzętem do odstraszenia ptaków oraz 

urządzeniem do usuwania nieczystości-
odchodów po zwierzętach. 

- oświetlenie tak 
Wyposażenie standardowe: wycieraczka szyby przedniej, oświetlenie, kolumna 

kierowcy z przełącznikiem zespolonym 
Wyposażenie dodatkowe: 
- stelaż do przewozu niewielkiej ilości osprzętu, głośników, koła zapasowego itp. 
- układ hamulcowy hydrauliczny 
- urządzenie AZORGK do usuwania nieczystości- odchodów po zwierzętach 
- urządzenie BIRD GARD Super Pro do odstraszania ptaków. 
- stan techniczny: pojazd nie nadaje się do eksploatacji bez uprzedniej naprawy. 
Cena wywoławcza: 1.200,00 zł brutto 

Przedmioty przetargu można oglądać w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych 
w Radomiu przy ul. Suchej 15 w dni powszednie w godzinach 8.00 - 15.00 po 
wcześniejszym umówieniu telefonicznym (tel.: 48 331-15-69 wew. 26). 

II. Warunki przetargu: 

1. Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 25.10.2018 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 zamiatarki* pojazdu elektrycznego MELEX wraz z urządzeniem 
do płoszenia ptaków BIRD GARD SUPER PRO 
- postępowanie nr ZUK * Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert" 
(* - należy wpisać tylko te pozycje, których dotyczą oferty). 

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 25.10.2018 r. o godz. 10.15 w siedzibie 
Sprzedającego, tj. w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu, w pokoju nr 2 
ul. Sucha 15. 
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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. Zamawiający odstępuje od wpłaty wadium. 
5. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każdy z przedmiotów sprzedaży. 
6. Jedynym kryterium mającym wpływ na ocenę oferty jest cena. 
7. 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) 0 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. 

8. Osoba uczestnicząca w przetargu, która zaoferowała najwyższą cenę będzie 
mogła odebrać przedmiot sprzedaży po wpłaceniu całej zaoferowanej ceny na 
podstawie wystawionego rachunku i podpisaniu umowy sprzedaży w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

9. Przedmiot sprzedaży zostanie wydany po potwierdzeniu wpłynięcia należności 
na konto Sprzedającego. Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub 
unieważnienia go bez podania przyczyn. 

III. Klauzule informacyjne wynikające z art. 13 ust 1 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych (RODO) 

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, 26-612 Radom 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod.kontakt@zuk.radom.pl 
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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; 

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 16.10.2018 r. 

Zatwierdził 

DYREKTOR 
ZaK&kj UsłucJKpmufiałnycłi w Radomłu 

K 
Robert Rutkowski 
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