
 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU 
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA RADOMIA 

26-600 Radom, ul. Sucha 15; tel.: 48 3892630; fax: 48 389 26 31; e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl;  
Regon: 141256865; NIP: 948-249-54-17 

  Radom, dnia 27.07.2022 r. 

DA.233.7.2022.BD 

 
OGŁOSZENIE 

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU 
OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY 

NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ ZAKŁADU USŁUG 
KOMUNALNYCH 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż: 

Mini ładowarka kołowa MULTIONE SL35D (ozn. wewn. ZUK/180/2008)  
 

  

 
  

  

Dane urządzenia: 

- producent            CSF Grumolo Italy 

- model /typ         MULTIONE SL35 D TELE 

- rodzaj urządzenia     pojazd o napędzie spalinowo - hydraulicznym 

- rok budowy/produkcji           2008 r. 

- napęd główny uirzadzenia silnik o zapłonie samoczynnym YANMAR 3GNDA 

 

- napęd / podnoszenie osprzetu  pompa hydrauliczna M4PV28-28 / teleskopowe 
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- wskazania licznika mtg   1905 

- dopuszczalna masa całkowita  1040 kg 

- stan techniczny   pojazd nadaje się do dalszej eksploatacji bez 

konieczności przeprowadzania naprawy, po 

naładowaniu akumulatora;  

Do sprzedaży ładowarka oferowana jest z kosiarką 

MURATORI MR ID 120 z 2008 r. (brak dwoch przednich 

kolek i prawego wspornika) oraz szczotką ZAPATOR 

BRU 120 z 2007 r. 

 
- cena wywoławcza    40 000,00 zł brutto 
 

Pojazd można oglądać w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych  w Radomiu przy ul. Sucha 15 

w dni powszednie w godz. 8-14 po wcześniejszym uzgdonieniu telefonicznym 797-009-080.  
 
Warunki przetargu:  

1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach bez 

żadnych ograniczeń. 

2. Sprzedawca wprowadza wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1) na którym należy 

złożyć ofertę. Oferta powinna być czytelnie podpisana przez oferenta lub przedstawicieli 

podmiotu (firmy). 

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 

• Złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 24.08. 2022 r.  do godz. 11.00 

w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu sekretariat ul. Sucha 15 w godzinach pracy 

zakładu 7.30-15.30 w zaklejonej kopercie opisanej: „Oferta na zakup mini ładowarki 
kołowej MULTIONE SL35D (ozn. wewn. ZUK/180/2008) Nie otwierać przed datą 
24.08.2022 r. godz. 11.15” z oznaczeniem osoby/firmy składającej ofertę 

Wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej brutto tj. kwoty 2000,00 (słownie: dwa 

tysiące złotych); wadium należy wpłacić przelewem na konto 06 1240 3259 1111 0010 2193 

7261 tytułem:, Wadium przetargowe na zakup mini ładowarki kołowej MULTIONE SL35D  
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu .24.08.2022 r o godz. 11.15 w siedzibie Zakładu ul. Sucha 

15 pok. nr 5 

5. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Jedynym kryterium, mającym wpływ na ocenę ofert jest cena. 

7. Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:  

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu 

b)  nie zawiera danych wymienionych we wzorze oferty lub budzą wątpliwość 

a złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.  

c) zostanie złożona poniżej ceny wywoławczej 

d) brak jest wpłaty wadium. 

8. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie Oferenta.  
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9. 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.  

10. Osoba uczestnicząca w przetargu, która zaoferowała najwyższą cenę będzie mogła 

odebrać przedmiot sprzedaży po podpisaniu umowy sprzedaży i wpłaceniu całej 

zaoferowanej kwoty. 

11. Wadium wpłacone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, 

pozostałym Oferentom zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. 

12. Wadium przepada, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana w terminie 14 dni od 

daty wyboru ofert nie zapłaci ceny nabycia pojazdu lub uchyli się od zawarcia umowy.  

13. Przedmiot sprzedaży zostanie wydany po dopełnieniu wszystkich formalności. 

14.  W przypadku braku zapłaty ceny w wyżej opisanym terminie lub rezygnacji z podpisania 

umowy komisja przetargowa zaprasza do podpisania umowy Oferenta, który 

zaproponował kolejna najwyższą kwotę. 

15. Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty oraz zwrotu wadium, jeżeli złoży w 

miejscu wskazanym jako miejsce składania ofert, przed ustalonym terminem otwarcia 

ofert, pisemny wniosek o wycofanie swojej oferty wraz z podaniem nr rachunku 

bankowego na który ma nastąpić zwrot wadium. 

16. Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania 

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

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych                              
w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom tel.: (48) 389 26 30 
2) W Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – 
Izabela Remjasz, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Zakład Usług 
Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom oraz pod adresem e-mail: 
iod.kontakt@zuk.radom.pl 
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją postepowań 
o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł.  

• na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy 
lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. 

• na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 43 i 44 ustawy o finansach 
publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych w celu udzielenia i wykonania 
zamówienia publicznego poniżej 130000 złotych. 

4) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa, z uwzględnieniem zasady jawności – dane wykonawców, którzy 
złożyli oferty oraz dane zwycięskiego wykonawcy lub informacja o unieważnieniu 
postępowania zostaje opublikowana na BIP, a także możliwością dostępu do danych na 
zasadach przewidzianych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 
5) Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane 
osobowe na rzecz Administratora. Ponadto, dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom 
uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa 
polskiego 
6) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, aż do 
momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w 
tym przepisów dotyczących archiwizacji. W przypadku unieważnienia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia 
obowiązków przetwarzania danych.  
7) Posiada Pan/Pani: 

• dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość 
pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane, 

• prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność 
poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy 
zbieraniu czy przetwarzaniu danych, 

• prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie 
danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. 
Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów 
związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy 
publicznej powierzonej administratorowi. 

• prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć 
wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość 
przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie 
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przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po 
ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. 

• prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie 
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych, jeżeli są one przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po 
przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania 
danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pana/Pani wniosku, nie będziemy 
już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba 
że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, 
które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności 
lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

• prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku, jeżeli przetwarzania którego dokonano 
na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych 
narusza przepisy prawa, 

8) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw pochodzących z poza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)  
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 
wynikających z zapisów umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało 
niezrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane. 
10) Pana/Pani Dane mogą być przetwarza.ne w sposób zautomatyzowany (na platformie 
zakupowej), ale nie będą profilowane 
 
 
Załączniki:  
Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego,  

Załącznik nr 2 - Wzór umowy.   

          Zatwierdził 
 
  (-) Łukasz Kasprzycki 

             Dyrektor 

Zakładu Usług Komunalnych  

            w Radomiu 

 
 

  


