
Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu ofertowego dotyczącego sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego 

mienie Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie 

 

Regulamin przetargu ofertowego dotyczącego sprzedaży samochodu służbowego 

stanowiącego mienie Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie  

 

§1 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu osobowego służbowego: marki 

Peugeot 508, numer rejestracyjny NOS 50MU, nr. nadwozia VF38DRHF8BL000657. 

§2 

1. Sprzedaż odbywa się w drodze przetargu ofertowego (zwanego dalej „przetargiem”), 

w formie zbierania ofert. 

2. Organizatorem przetargu ofertowego jest Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.  

w Ostródzie, z siedzibą w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 49, zwana dalej 

Sprzedającym.  

§3 

Procedurę sprzedaży pojazdu w drodze przetargu prowadzi komisja przetargowa. 

 

§4 

Do przetargu mogą przystąpić wszyscy oferenci zainteresowani kupnem samochodu. 

 

§5 

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zaakceptowanie niniejszego 

Regulaminu oraz złożenie oferty, przed upływem terminu składania ofert.  

2. Sprzedający nie wymaga wadium. 

3. Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z 

przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu.  

 

§6 

1. Przedmiotem sprzedaży w trybie przetargu ofertowego jest wymieniony niżej 

samochód osobowy: 

 Marka: Peugeot 

 Typ: 508 

 Model: Allure 

 Rok produkcji: 2011 

 Rodzaj pojazdu: osobowy 

 Rodzaj nadwozia: SEDAN, 4 drzwiowy 
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 Wskazanie drogomierza: 271 893 km 

 Szacowana wartość pojazdu: 15 203,25 zł netto 

2. Sprzedawca dokonał wyceny sprzedawanego pojazdu na podstawie wartości 

rynkowej  wydanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców 

Motoryzacyjnych Ruchu Drogowego „AUTOCONSULTING”. 

3. Specyfikacja samochodu udostępniana będzie oferentom w trakcie oględzin  

w wyznaczonych przez Sprzedającego dniach i godzinach, o których mowa w §7, 

lub za pośrednictwem poczty e-mail, po uprzednim zapytaniu wysłanym na adres 

p.makar@zegluga.com.pl. 

 

§7 

1. Pojazd można oglądać w dni robocze od dnia 22.02.2021 r. do dnia 25.02.2021 r., 

w godzinach: 9:00-13:00, po uprzednim uzgodnieniu godziny ze Sprzedającym.  

2. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Sprzedającego jest Michał 

Brzostowski, tel. 695-880-666. 

3. Sprzedający zaleca przygotowanie oferty na formularzu ofertowym, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do regulaminu. 

 

§8 

1. Ofertę należy dostarczyć w zabezpieczonej kopercie opisanej „ PRZETARG 

OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU PEUGEOT”, do sekretariatu 

(pokój nr 5 osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres „ Żegluga 

Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda”, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2021 r. do godz. 12:00.  

2. O dotrzymaniu terminu decyduje data i godzina wpływu.  

3. Wszystkie oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone oferentom, bez ich 

otwierania, bez względu na powód opóźnienia.  

§9 

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.02.2021 r. o godzinie 12:15 w pokoju nr. 7 

budynku Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie.  

2. Sprzedający wybierze ofertę z najwyższą zaproponowaną ceną spośród złożonych 

ofert. 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy zaoferowaną ceną wpisaną liczbowo a ceną 

wpisaną słownie, Sprzedający bierze pod uwagę cenę wyższą. 

4. Termin związania ofertą Sprzedający określa na 7 dni. 

 

 

mailto:p.makar@zegluga.com.pl
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§10 

1. O wyborze oferty zostaną powiadomieni wszyscy oferenci. Zawiadomienie zostanie 

wysłane na  wskazany w ofercie adres e-mail. Ponadto zostanie umieszczone na 

stronie BIP Sprzedającego. 

2. Sprzedający wystawi fv za pojazd z terminem płatności 7 dni.  

3. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia przez nabywcę.  

§11 

1. Komisja przetargowa z przebiegu postępowania sporządza protokół. 

2. Protokół z przeprowadzonego postępowania podpisują przewodniczący i członkowie 

komisji przetargowej zaakceptowany przez Prezesa Zarządu Spółki. 

 

§12 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na 

każdym etapie bez podania przyczyny. 
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OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU  

PEUGEOT 508 NR REJ. NOS 50MU 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(nabywca: imię, nazwisko lub nazwa firmy) 

 

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

(NIP, REGON- jeśli dotyczy), 

 

……………………………………………………………………………………………. 

(Adres nabywcy lub adres siedziby firmy) 

 

……………………………………………………………………………………………. 

( Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania firmy- jeżeli dotyczy) 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(tel. kontaktowy, adres e-mail) 

 

Oferowana cena …………………………………………….zł netto 

Słownie………………………………………………………………………………………zł netto 

Przystępując do udziału w przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 

508, o nr. rej. NOS 50MU, rok produkcji 2011, oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z ogłoszeniem i regulaminem przetargu, nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz 

uzyskałem niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 

2. Zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu będącego przedmiotem przetargu i nie 

wnoszę żadnych zastrzeżeń. 

3. W przypadku wyboru oferty obowiązuję się do wpłaty oferowanej kwoty za ww. samochód  

w terminie 7 dni od dnia wystawienia fv.  

4. Wyrażam zgodę na podanie moich danych (danych firmy) do publicznej wiadomości  

w zakresie informacji o wyniku ww. postępowania przetargowego.  

……………………………………… 

podpis nabywcy 

 lub osoby/osób upoważnionych  

do reprezentowania 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 

 

Administratorem Pana/i Danych jest: Żegluga Ostródzko – Elbląska sp. z o. o. w Ostródzie 

Administrator powołał Inspektora 

Ochrony Danych oraz udostępnia jego 

dane kontaktowe: 

                                      Grzegorz Szarejka 

              grzegorz.szajerka@gptogatus.pl 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w 

celu: 

przeprowadzenia wszelkich czynności związanych ze 

sprzedażą/zakupem samochodu, przeprowadzonych w trybie 

przetargu ofertowego  

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest: 

Złożona oferta przetargowa  

Informacja o przekazywaniu danych do 

innych podmiotów: 

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom 

niewymienionym w przepisach prawa. 

Okres przechowywania danych: 
Pani/Pana dane będą przechowywane przez 5 lat po sprawozdaniu 

finansowym 

Ma Pani/Pan prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich 

sprostowania, 

2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

4. przenoszenia danych, 

5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podane przez Panią/Pana dane są: 

Przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, lub podpisanej 

umowy. Brak podania danych skutkuje nie wywiązaniem się 

zapisów regulaminie przetargu oraz brakiem możliwości realizacji 

zamówienia. 

Pani/Pana dane: 
nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania 

decyzji ani profilowaniu 

 

 

 

 

 

 


