
Prószków, dnia 03.03.2022 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM 

 

Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11, 46-060 Prószków; 

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych. 

 

I. Przedmiot sprzedaży 

1. Samochód osobowy do 3,5 t, marka Volkswagen Transporter T4 2,6t, rok produkcji 1991, 

cena wywoławcza brutto 3 500,00 zł. 

2. Ciągnik rolniczy, marka URSUS C-360, rok produkcji 1985, cena wywoławcza brutto 

7 300,00 zł. 

3. Wóz asenizacyjny PN-20-2, producent MEPROZET Kościan, rok produkcji brak danych, 

cena wywoławcza brutto 1 500,00 zł. 

4. Ładowacz UNHZ 500, producent AGROZET HUMPOLEC (Czechosłowacja), rok 

produkcji 1987, cena wywoławcza brutto 1 560,00 zł. 

 

II. Wymagania dotyczące oferentów 

1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolności prawne. 

2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 

1) osoby, którym powierzono wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem  

przetargu; 

2) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób wymienionych powyżej; 

3) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg, w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości o bezstronność w 

postępowaniu. 

 

III. Zasady uczestnictwa w przetargu 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium w wysokości 

10 % kwoty podanej w punkcie I ogłoszenia. 

2. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 16.03.2022 r. na konto Zespołu Szkół w 

Prószkowie nr: 82 1240 1633 1111 0010 2169 3907 z dopiskiem „Oferta kupna ………. - 

przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż środków trwałych”. Wadium musi wpłynąć na konto przed 

upływem terminu rozpoczęcia przetargu i musi być na koncie Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w 

Prószkowie. 

3. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. 

4. W przypadku udziału w zakupie więcej niż jednego środka trwałego wadium musi być sumą 

poszczególnych wadiów. 

5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną 

odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. 

6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy: 

1) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej; 

2) uczestnik przetargu, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą cenowo, uchyli 

się od zawarcia umowy. 

7. Nabywcą zostanie oferent, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza cenowo. 

8. Nabywca winien zapłacić cenę nabycia niezwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 7 
dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 

  



IV. Sporządzanie i składanie ofert 

Formularz Oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia. Wraz z formularzem oferty należy dołączyć wypełnione Oświadczenie 

oferenta, że z tytułu ewentualnych wad nie będzie wnosił roszczeń (Załącznik nr 2) oraz 

oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjna dla Oferentów w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniu przetargowym realizowanym przez 

Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie (Załącznik nr 4). Oferta oraz wszystkie do 

niej załączniki muszą być podpisane przez oferenta lub osoby upoważnione do jego 

reprezentowania. Oferty należy dostarczać w zapieczętowanych kopertach w wersji papierowej 

do godziny 9:00 dnia 17.03.2022 r. na adres: Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza ul. 

Pomologia 11, 46-060 Prószków. O terminie wpływu oferty decyduje data i godzina wpływu 

do siedziby Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie. Oferty złożone po terminie 

zostaną zwrócone nadawcy bez rozpatrzenia. Złożona oferta jest wiążąca przez okres 7 dni 

Zbywane składniki majątku można obejrzeć w dniach roboczych od 07 marca lutego do 15 

marca 2022 r. w godz. 9:30-13:30 na terenie Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza ul. 

Pomologia 11, 46-060 Prószków. 

 

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Pan Marek Zgoda tel. nr 695469600. 

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania 

którejkolwiek z ofert. 

 

 

Załączniki: 

1) Formularz Oferty 

2) Oświadczenie Oferenta 

3) Klauzula informacyjna dla Oferentów 

  



Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

Dane oferenta 

 

Imię i nazwisko/nazwa: .............................................................................................. 

 

Adres: .......................................................................................................................... 

 

Telefon:  ...................................................................................................................... 

 

Adres e-mail: ............................................................................................................... 

 

 

 

OFERTA 

 

1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym, którego przedmiotem jest 

zbycie: 

1) Samochodu osobowego do 3,5 t, marka Volkswagen Transporter T4 2,6t, rok produkcji 

1991, cena wywoławcza brutto 3 500,00 zł. 

 

Składam ofertę zakupu za kwotę: ……………………………….. zł brutto 
  

(słownie złotych: …………………………………………….……………………..) 

 

2) Ciągnika rolniczego, marka URSUS C-360, rok produkcji 1985, cena wywoławcza 

brutto 7 300,00 zł. 

 

Składam ofertę zakupu za kwotę: ……………………………….. zł brutto 
 

(słownie złotych: …………………………………………….……………………..) 

 

3) Wóz asenizacyjny PN-20-2, producent MEPROZET Kościan, rok produkcji brak 

danych, cena wywoławcza brutto 1 500,00 zł  

 

Składam ofertę zakupu za kwotę: ……………………………….. zł brutto 
 

(słownie złotych: …………………………………………….……………………..) 
 

4) Ładowacz UNHZ 500, producent AGROZET HUMPOLEC (Czechosłowacja), rok 1987, cena 

wywoławcza brutto 1 560,00 zł 

 

Składam ofertę zakupu za kwotę: ……………………………….. zł brutto 
 

(słownie złotych: …………………………………………….……………………..) 

 



2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przetargu oraz warunkami zawartymi 

w ogłoszeniu przetargu pisemnego i akceptuję je bez zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że jestem zobowiązany treścią oferty do dnia przeniesienia własności 

zakupionego sprzętu. 

4. W przypadku nabycia pojazdu zobowiązuję się uiścić cenę nabycia w ciągu 7 dni od dnia 

zawarcia umowy kupna-sprzedaży. 

 

 

 

 

 

.................................................. 

czytelny podpis oferenta 

  



Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

 

 

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

(miejscowość i data) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA 

 

Oświadczam, że znany jest mi stan techniczny przedmiotu przetargu oraz skutki wynikające z 

oględzin i rezygnacji z udziału w przetargu na: 

1) Samochód osobowy do 3,5 t, marka Volkswagen Transporter T4 2,6t, rok produkcji 

1991, cena wywoławcza brutto 3 500,00 zł; 

2) Ciągnik rolniczy, marka URSUS C-360, rok produkcji 1985, cena wywoławcza brutto 

7 300,00 zł; 

3) Wóz asenizacyjny PN-20-2, producent MEPROZET Kościan, rok produkcji brak 

danych, cena wywoławcza brutto 1 500,00 zł; 

4) Ładowacz UNHZ 500, producent AGROZET HUMPOLEC (Czechosłowacja), rok 

produkcji 1987, cena wywoławcza brutto 1 560,00 zł. 

 

 

 

 

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

(czytelny podpis osoby oferenta) 

 

 

  



Załącznik nr 3 do ogłoszenia 

 

 
Klauzula informacyjna dla Oferentów w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniu przetargowym  

realizowanym przez Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 

r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespołu Szkół im. Józefa 

Warszewicza w Prószkowie z siedzibą ul. Pomologia 11, 46 – 060 Prószków z  którym  

można kontaktować się pisemnie na adres siedziby lub poprzez adres e-mail: 

sekretariat@pomologia.pl lub telefonicznie pod nr 77 464 80 70; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 

kontaktować pod adresem e-mail: iod@pomologia.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzonym w trybie przetargu ofertowego; 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie 

administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana 

do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których 

mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

mailto:iod@pomologia.pl


ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

9) Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 

RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 

 

Oświadczenia Oferenta 

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z „Klauzulą informacyjna dla Oferentów w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniu przetargowym realizowanym 

przez Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie. 

 

 

 

…………………………………………. ………………………………………… 

/imię i nazwisko/ /miejscowość i data/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEDMIOTY SPRZEDAŻY 

 



 



 



 


