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STP R-Wi K 

Ogłoszenie o przetargu niegraniczonym na sprzeda ż  samochodu ci ężarowego. 

1. Nazwa i siedziba sprzedaj ącego: 

Przedsi ębiorstwo Wodoci ągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. z siedzib ą  83- 200 Starogard Gda ń ski, ul. 

Lubichowska 128, zarejestrowane w S ądzie Rejonowym Gda ń sk- Pó ł noc pod numerem KRS 0000188316, 

NIP 592-020-29-57, REGON 190550204. 

2. Przedmiot przetargu: 

Przedmiotem post ę powania jest sprzeda ż  samochodu ci ężarowego: 

Marka: DAF 

Wersja: FA E12 

Rodzaj pojazdu: samochód ci ężarowy 

Model pojazdu: LF 55.180 [4 12.Ot 

Rok produkcji: 2008 

Nr. rejestracyjny: GST PK95 

Przebieg: 131211 km 

Typ zabudowy -wywrotka trójstronna 

Producent zabudowy -TRAMP-TRAIL Sp.z o.o. S ł upsk uI.Kaszubska 18 

Szczegó łowe informacje na temat przedmiotu sprzeda ży zamieszczono w za łą czniku nr 3. 

3. Tryb przetargu: 

Przetarg nieograniczony w trybie art. 701  i nast ę pnych Kodeksu cywilnego. 

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

1) Z łożenie oferty, której formularz stanowi za łącznik nr 2 do niniejszego og łoszenia w wyznaczonym 

przez Sprzedaj ącego terminie. 

2) Formularz ofertowy wraz z za łą cznikami mo ż na pobra ć  w siedzibie sprzedaj ącego tj. PWiK STAR- WiK 

w Starogardzie Gda ń skim ul. Lubichowska 128 (sekretariat) lub ze strony internetowej www.star-

wik.pI., zak ładka przetargi. 

3) Zaoferowanie ceny nie ni ższej ni ż  wywo ławcza. 

4) Z ło żenie przez ka żdego oferenta tylko jednej oferty. 

5) Z ło żenie o świadczenia, że oferent zapozna ł  si ę  z warunkami przetargu i przedmiotem sprzeda ży oraz 

przejmuje warunki bez zastrze że ń - za łącznik nr 1. 

6) Sprzedaj ący nie dopuszcza sk ładania ofert wariantowych. 

STAR-WiK Przedsi ębiorstwo Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. Z O.O. 

83-200 Starogard Gda ński, Ul. Lubichowska 128 I tel. (58) 562 81 90 I fax (581710 7578 I sekretariat@star-wik.pI 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WlK Sp. z o.o. z siedzib ą  83-2O0Starogard Gda ński, Ul. Lubichowska 128 
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S. Termin związania z ofertą  

1) Bieg terminu zwi ązania ofert ą  rozpoczyna si ę  wraz z up ływem terminu sk ładania ofert. 

2) Oferent pozostaje zwi ązany ofert ą  przez okres 30 dni. 

3) Je żeli obliczonym ko ń cem terminu jest dzie ń  uznany za ustawowo wolny od pracy, termin up ływa dnia 

nast ępnego, zgodnie z art. 115 Kodeksu cywilnego. 

6. Miejsce i termin składania ofert. 

1) Ofert ę  nale ży z ło żyć  w nieprzejrzystej, zamkni ę tej kopercie, w sposób gwarantuj ący zachowanie 

poufno ści jej tre ści. Koperty zawieraj ące ofertę  winny być  zaadresowane do Zamawiaj ącego na adres 

podany w pkt. 1 niniejszego og łoszenia, oznaczone w sposób nast ępuj ący: 

Oferta na „Przetarg nieograniczony- sprzedaż  samochodu ciężarowego" 

2) Ofert ę  nale ży dostarczyć  do dnia 27.04.2021 r. przed godz. 10:00 do siedziby Zamawiaj ącego: PWiK 

STAR-WiK ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gda ń ski (sekretariat). 

3) Termin otwarcia ofert w dniu: 27.04.2021 r. godz. 10:20 w PWiK STAR- WiK, ul. Lubichowska 128, 83-

200 Starogard Gda ń ski. 

4) Oferent mo że, przed up ływem terminu sk ładania oferty zmieni ć  lub wycofa ć  ofertę . 

5) Ofert ę  z ło żon ą  po terminie zwraca si ę  niezwłocznie bez otwierania. 

6) Otwarcie ofert jest jawne. 

7) Sprzedaj ący nie ponosi odpowiedzialno ści za zdarzenia wynikaj ące z nienale żytego oznakowania 

koperty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

8) Sprzedaj ą cy zastrzega sobie prawo przesuni ęcia terminu sk ładania i otwarcia ofert. 

7. Cena wywoławcza: 

Po wycenie Rzeczoznawcy PZM: 

25 900,00 z ł  netto + nale ż ny podatek VAT 23% 

31 857,00 z ł  brutto 

8. Wadium 

Sprzedaj ący nie wymaga wniesienia wp łaty wadium przez oferentów. 

9. Miejsce i termin, w którym mo żna obejrze ć  sprzedawany pojazd. 

1) Pojazd przeznaczony do sprzeda ży mo ż na obejrze ć  i zapozna ć  si ę  z jego stanem technicznym 

w siedzibie Sprzedaj ą cego: Przedsi ę biorstwo Wodoci ągów i Kanalizacji STAR-WlK sp. z o.o. 83- 200 

Starogard Gda ń ski, ul. Lubichowska 128 w dni robocze od godz. 8 °°- 14 °  do dnia 23.04.2021 r., po 

uprzednim kontakcie z przedstawicielem Sprzedaj ącego- Piotr Klimczak tel. kont. 666090313 

2) Szczegó łowe informacje dotycz ące sprzeda ży mo ż na uzyska ć  pod numerem tel. 58 5601472 lub kam. 

666090313- Piotr Klimczak 

3) Nabywca, który nie zapozna ł  si ę  przedmiotem sprzeda ży przed z łożeniem oferty nie mo że powo ływa ć  

si ę  na ewentualne niezgodno ści pojazdu z opisem. 
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10. Ogłoszenie o wynikach postępowania. 

1) Sprzedaj ący wybierze ofert ę , która spe ł ni wszystkie warunki przetargu i oferuje najwy ż sz ą  cen ę  na 

sprzedawany pojazd. 

2) Je żeli uczestnicy przetargu zaoferuj ą  jednakowe ceny, Sprzedaj ący ma prawo og łosi ć  dogrywk ę . 

3) Og łoszenie o wynikach postępowania Sprzedaj ący powiadomi zainteresowanych za pomoc ą  poczty 

elektronicznej. 

11. Termin wydania pojazdu: 

1) Wydanie przedmiotu sprzeda ży zostanie dokonane niezw łocznie po wp łaceniu przez Kupuj ącego ceny 

nabycia. 

12. Inne informacje: 

1) PWiK STAR-WlK w Starogardzie Gda ń skim zastrzega sobie prawo do odwo łania przetargu bez podania 
przyczyny. 

2) Wszelkie koszty zwi ązane z wydaniem i przeniesieniem prawa w ł asno ści przedmiotu sprzeda ży ponosi 
kupuj ą cy. 

3) Nabywca przyjmuje do wiadomo ści i wyra ża zgod ę  na wyłączenie przez Sprzedaj ącego rę kojmi za wady 

fizyczne sprzedawanego pojazdu zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. 
4) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym og łoszeniu zastosowanie maj ą  przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeksu cywilnego. 

13. Komisja Przetargowa odrzuca ofert ę  jeżeli: 

1) Zosta ła z ło żona po wyznaczonym terminie lub w niew ła ściwym miejscu. 
2) Nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt 4 lub s ą  one niekompletne, nieczytelne lub 

budz ą  inne wą tpliwo ści, za ś  z łożenie wyja ś nie ń  mog łoby prowadzi ć  do uznania jej za now ą  ofert ę . 

3) O odrzuceniu oferty komisja Przetargowa zawiadamia niezw łocznie oferenta. 

15. Klauzula informacyjna (Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, 

której dane dotyczą ) 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ązku z przetwarzaniem danych osobowych 
(zwanym dalej „RODO )„) informujemy, i ż : 

1)Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest: 
Przedsi ębiorstwo Wodoci ągów i Kanalizacji STAR-WlK Spó ł ka z o.o. 
ul. Lubichowska 128 

83-300 Starogard Gda ń ski 

2)lnspektorem ochrony danych osobowych w Przedsi ębiorstwie Wodoci ągów i Kanalizacji STAR-WiK 

Spó łka z o.o. jest: 

Piotr SZUMKO 

adres e-mail iod@star-wik.pl  
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2.Dane osobowe Wykonawcy b ę d ą  przetwarzane w nast ę puj ących celach: 

1)oceny z ło żonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, 

2)dzielenia zamówienia i zawarcia umowy, 

3)realizacji i rozliczenia zamówienia, 

4)archiwizacji dokumentacji. 

Podstaw ą  prawn ą  przetwarzania danych osobowych jest obowi ązek prawny administratora 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz zawarta umowa art. 6 ust.1 lit. b) RODO (je żeli dotyczy). Powy ższe cele 

wynikaj ą  z Ustawy Prawo zamówie ń  publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy. 

3.Dane osobowe Wykonawcy b ę d ą  ujawniane osobom upowa żnionym przez administratora danych 

osobowych oraz podmiotom upowa ż nionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto 

w zakresie stanowi ącym informacj ę  publiczn ą  dane b ę d ą  ujawniane ka żdemu zainteresowanemu tak ą  
informacj ą  lub publikowane w BlP Urz ędu; 

4.Dane osobowe Wykonawcy b ę d ą  przechowywane przez okres wynikaj ący z przepisów prawa 

dotycz ących archiwizacji oraz innych przepisów w szczególno ści w przypadku dofinansowania zamówienia 

ze ś rodków Unii Europejskiej. 

5.Wykonawcy przys ługuje prawo dost ę pu do tre ści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usuni ęcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz ędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

6.Podanie przez Wykonawc ę  danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia 

umowy w przypadku wyboru oferty. Podanie danych jest obowi ą zkowe a konsekwencj ą  niepodania 

danych osobowych b ędzie niemo ż no ść  udzia łu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

zawarcia umowy. 

7.Dane osobowe Wykonawcy nie b ę d ą  wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

8.Pozosta łe informacje dotycz ące obowi ązku informacyjnego RODO, zosta ły zamieszczone na stronie 

internetowej Zamawiaj ą cego, dost ę pne pod poni żej wskazanym adresem: 

https://star-wik.pl/o-nas/rodo-w-star-wik  

Zarz ąd Spó ł ki 

PREZ fARZĄDU 

JIlska 

Załączniki: 

Za łą cznik Nr 1- O świadczenie, 

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy, 
Za łącznik nr 3- Wycena rzeczoznawcy. 
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