
OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PMETARGU PISEMNYM

. Ogłaszający przętarg.

ojewództwo Łódzkię z siedzibą przy aI. Piłsudskiego 8, 90-051Łódź, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344
ząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 90- 051 Łódź, a|. Piłsudskiego 12, woj. łódzkie, www,zdw.lodz.pl,

.42 616 22 68, fax 42 616 22 5L

prawę prowadzi: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, al. Piłsudskie go 12 ,90-05 l Łódż, tęl. 42 616-22-50.

Il. Przedmiot sprzedaĄ

samochodumarkiSkodaOctavianrrej.EL3191Srokprod.2005.nr VINTMBDL2lUl68850218,
ieg397 375 km, samochód uszkodzony, posiada aktualne badania tęchniczne do 02,04.2022 r, ,

pojazdu: osobowy.

wywoławcza brutto 3.500,00 (brutto) zł

/ sprzędaży przedmiotowego samochodu obowiązuję zwolnięnię z podatku vAT tj. wartość brutto jest równa war-
i nętto, na podstawie art, 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy od towarów i usług, ,,zwalnia się od podatku: dostawę towarów

wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, 1eżeli z fytułu nabycia , importu lub wyfwo-
ia tych towarów nie przysfugiwało dokonującenru ich dostawy prawo do obnizenia kwoty podatku należnego o

podatku naliczonego".

II. Warunki uczęstnictwa

ód obejrzeć można codziennię od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-13:00 na parkingu wielopozi
ul, Sienkiewicza 113, 90-301 Łódź, do drria przetargu.

adium: 107o ceny wywoławczej tj. 350, 00 zł

ży wpłacić na konto Bank Pękao S.A. OlŁódź 40 1240 3073 l l 1 1 0010 0335 6288 do dnia 30.06,202l r. do godz.
0:00

prawniony do kontaktów z oferentami jest:

Cichy 42 61622 38 lub 607-068-694, e-mail: k.cichy@zdw.lodz.pl w godz. 08:00 - l3:00

przetargowe i warunki uczestnictwa w przętargu mozna pobrać w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich
Łodzi, al. Piłsudskiego l2, pokój nr 1 l0 lub na stronię internetowej www.zdw.loclz,pl w zakładcę ,,SpĘ9lĘ{

w Biuletynie Informacji Publicznej,

ferty należy składać w sekretariacie siedziby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, al. Piłsudskiego 12, pokój
r 1202

Oferta pisemna musi zawięrać :

imię, nazwisko, adres lub nazwe (firmę) i siedzibę oferenta,
,oferowaną cęnę iwaruŃi jej zapłaĘ,
, oświadczenie ofęręnta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność
za skutki wynikaj ące z rezy gnacji z oględzin,
, kserokopii wpłaty wadium,
, zaparafowany projekt umowy

ermin składania ofert w zamkniętych kopertach upływa dnia 30.06.2021 r. o godz. 10:00.
warcie ofert nastąpi dnia 30.06.202t r, o godzinie 10:15 w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi,

l. Pilsudskiego 12, sala konferencyjna.



ermin związania z ofeftą- 30 dni od ostatecznego tertninu składania ofert,

izatorowi przętargu przysługuje prawo zaml<nięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert
podania przyazyn.

mowa Zostanie zawarta w terminię do 7 dni licząc od dnia , w której oferent , którego oferta została
ęta otrzymał wiadomość o rozstrzygnięciu przetargu, _
umięszczęnia ogłoszenia na stronie internetowej j:; , ., .ł.. "...,,202l r.

V. Kryteria wyboru ofert:
przedający wybierze ofeĘ przedstawiające najkorzystniejszą ( najwyższą ) cenę brutto

Rozdzielnik:
- tablica ogłoszeń ZDW w Łodzi ,

- strona internetowa ZDW w Łodzi
- Biuletyn Informacji Publicznej
- ala
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1.

INSTRUKCJA WARUNKÓW SPRZEDAZY SAMOCHODU
marki SKODA OCTAVIA nr rej. EL 3191S

Województwo Łódzkie z siedzibąprzy al. Piłsudskiego 8, 90-05l Łódź, Regon 472057626,NIP
725-|7-39,344 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi 90-051 Łódż al. Piłsudskiego 12 tęl.
(42) 616-22-50, fax 42 616 22 51 (zgodnie z Zarządzeniem nr 98/2010 z dnia 02.07,2010
i aneksem nr |l1I z dnta 27.06.2011 r. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzt
w sprawie: gospodarowania rnajątkiem Zarządu Drog Wojewódzkich w Łodzi) oraz Uchwałą
nr VI/108/11 Sejmiku WojewodztwaŁodzkiego z dnia 29.03.2011 roku w sprawie: określenia
zasad gospodarowania mieniem ruchomym Woj ewó dztw a Łodzkiego (Dz. IJ rz. Woj ewództwa
ŁÓdzkiego z 2011 r. Nr l24, poz. 1129, z 2018 r. poz. 3145 i z 2019 r. poz. 4O4r)
wraz Z załączntkami i Uchwałąnr 429l2l Zarządu WojewodztwaŁodzkiego z dnia 12 maia
20Ż1 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu ogłasza publiczny przetarg pisemny
na sprzedaŻ samochodu marki Skoda Octavia nr rej. EL 3191S, rok prod. 2005,
nr VIN TMBDL2lul68850218, przebieg 397 375 km, pod nf sprawy ZDW,ET.224,1,2021.
Sprawę prowadzi Zaruąd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, al. Piłsudskiego 72, 90-05l Łódż,
Samochód Skoda Octavia był eksploatorvany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich łv Łodzi
i jest uszkodzony - rvytarcie walkólv rozrząclu oraz wlączające się kontrolki check engine
i EPC, ponadto nie ohviera się klapa od bagażnika i ĘIne drzwi. Data ważności badania
technicznego do 02.04.ż022 r,
Samochód obejrzeć można codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-13.00 na parkin_
gu wielopoziomowym Manhattan, ul. Sienkiewicza 113, 90-301 Łódż do dnia przetargu.
Oferent zamieści fbrmularz oferly w kopercie oznaczonej napisem:
,,OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU Skoda Octavia nr rei. EL 31915 nie otrvierać
przed 30,06.2021 r. godz.10.00
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferly muszą być parafowane i datowane własnoręcz-
nie ptzez osobę podpisującą ofertę.
Ofertę w zapieczętowanej i zaklejonej kopercie należy złożyc do dnia 30.06.202I r.
do godz. 10:00
w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, al. Piłsudsktego 12,
w sekretariacie pok. nr 1202.
Okres związania z ofertąwynosi 30 dni,
Cen a rvyrvołalvc za brutto rvynos i 3. 500,00 zł.
Przy sprzedaży przedmiotowego samochodu obowiązuje zwolnienie z podatku VAT tj, wartość
brutto jest równa wartości netto, na podstawtę art.43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku od towarów
i usług, ,zwalnia się od podatku: dostawę towarów wykorzystywanych wyłączeniana cele
działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzeniatych
towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obnizenia kwoty podatku
naleznego o kwotę podatku naliczonego".
Oferta powinna zawier ac :

- imię, nazwiska i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, oferowaną cenę i warunki jej
zapłaty,

- oŚwiadczęnię oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, ze ponosi od-
powiedzialnośc za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

- kserokopię wpłaty wadium,
- zaparafowany projekt umowy,
Jeden oferent możę złożyc tylko jedną ofertę,

2.

J.

4,

5.

6.

7.



8. Przystępując do przetargu oferent jest obołviązany rvnieść lvadium lv wysokości 10 7o
ceny wyłvołałvczej tj. 350,00 zł.

9, Wadium powinno być wniesione w pieniądzu na konto w Bank Pekao S,A, OlŁódż
40 12403073 1,111 0010 0335 6288 do dnia 30.06.202l r. do godz. 10.00.

W dniu 30.06. 2021 r. o godz. 10.00 rvadium powinno znaidolvać sie iuż na rvrv. koncie.
Na poleceniu przelewu musi być adnotacja ,,Wadium-przetargna sprzedaż samochodu
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, al. Piłsudskiego 12,90-05l Łódż

10. Wadium przepada na rzecz sprzedałvcy, jeżeli żaden z uczestnikórv nie zaoferuje ceny
nabl,cia rólvnej co najmniej cenie lvyłvolarvczej.

1 1. Wadium złożonę przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone na
wskazany przęz ofęrenta rachunek bankowy.

12, Wadium złożone przez nabywcę zostanie za|iczonę napoczetkwoty nabycia,
1 3, Wadium przepada, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
74. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu, Organizatorowi przetargu

przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania ktorejkolwiek z ofeft, bez podania
ptzyczyn,

1 5 , Prowad zący przetarg dokonuj e otwarcia ofeft oraz ustala , które z nich są wazne, a następnie
wybiera oferenta, który zaoferował najv,y ższącenę brutto.

l6. Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeśli :
- została zŁożona po Wznaazonym terminie, w niewłaściwym rniejscu lub bez wniesienia
wadium,
- zawiera braki w danych lub dane są niekompletne, nieczytelne bądż budzące wątpliwości, a
złożęnię wyjaśnień mogłoby doprowadzić do uznania jej za nowąofertę,
- nie oferuje co najmniej cęny wyvvoławczej,

l7. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który złożył ważną oferlę nie podlegającą odrzuceniu,
zaoferował najwyższącenę brutto, po azym zawiadamia niezwłocznie ofęrentów o wyborze
oferly.

18. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg
kontynuuj e przetat g w formie licytacj i,

19. Umowa zostanie zawartaw terminię do 7 dni licząc od dnia , w którym oferent, którego ofęrta
została przyjęta ottzymał wiadomość o rozstrzygnięciu przętargu.

20. Przetarg odbędzie się rv dniu 30.06.2021 r. o godz. 10.15 łv Sali konferencyjnej Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Łodzi,, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź.
2L Szczegółowych informacji udziela Krzysztof Cichy tęl. 42 616 22 3 8 lub 607 -068-694



(imię i nazwisko oferenta)

( adres ofęrenta lub nazwa firmy i siedziba)
NIP i telefon

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Wojewódzkich
w Ł o dzi, al. Piłsudsk tego 12, pok. 1202 (sekretariat)

oFERTA

Zarząd Dróg Woj ewódzkich
w Łodzi

al. Piłsudskiego 12

Nawiązując do ogłoszenia o publicznym przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu
Skoda Octavia nr rej EL 3191S proporruję cenę do zapłacenia . . . . . .. brutto
Słownie: ..... złotych brutto płatne przelewem na konto podane w umowie.
Zobowiązuję się wpłacić warlość brutto pomniejszoną o wpłacone wadium na konto ZDW
w Łodzi Bank Pekao S.A. OlŁódż 40 1240 3073 1111 0010 0335 6288
Oświadczam,iż: zapoznałem się ze stanem samochodu przeznaczonego do sprzedazy i nie wnoszę
zastrzeżenia / ponoszę odpowiedzialnośó za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin*
OŚwiadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa w przetargu inie wnoszę do nich
zastrzężeń oraz zdobyłem konięczne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczam, że załączony do niniejszej oferty projekt Llmowy został przeznas zaakceptowany
i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej
zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.
Załącznikam i n irriej szej oferty są:
- zaparafowany projekt umowy
- kserokopia wpłaty wadium

data i podpis oferenta

*niepotrzebne skreśli e



UMowA NR ............ .....l202l

W dniu .,...,.202l r. w Łodzi, pomiędzy Województwem Łódzkim z siedzibą
przy al. Piłsudskiego 8, 90-051Łódź, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - ZarządemDrog
Wojewodzkich wŁodzizsiedzibąwŁodzi, al. Piłsudskiego 12, zwanymdalej Sprzedającym,
reprezentowanym ptzęz:
rngr Mirosłarva Kuklińskiego - Dyrektora
na podstawie Uchwały Nr 459ll9 Zarządu WojewództwaŁodzkiego z dnia l2 kwietnia 2019 r. ws.
udzielenia pełnomocnictwa

zwanym Kupującym, reprezentowanym przez:
l ,........,....
2......,..,..,,
została zawatta umowa o następujące.j treści :

§1
l . Podstawę zawarcia umowy stanowi publiczny przetarg pisemny nr sprawy ZDW .ET.żż4.1.ż021

z dnta20.05,2021 r.

2. Przedmtotem umowy jest sprzedaz: samochodu marki Skoda Octavia nr rej EL 3 191 S , rok prod.
2005, nr TMBDL2lUl 688502l 8.

3. Waftość samochodu zostńa ustalona w wyniku publicznego przetargu pisemnego
i wynosi: ,.....,........(brutto), zł :
słownie : ......

4. kupujący zobowięuje się zapłacic kwotę wymienioną w pkt.3 niniejszej umowy
pomniejszoną o wpłacone wadium. Kwotę w wysokości .... ....., kupujący wpłaci
na konto Zarządu Dróg Wojewódzkich wŁodzi nrkonta: 59 12403073 1111 0010 0335 6334
w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.
W przypadku nie zapłacenia w terminie naliczone zostaną odsetki ustawowe za opożniente.
Po otrzymaniu płatności Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT.

§2
Sprzedający oświadcza, ze samochód osobowy, ktory jest przedmiotem niniejszej Llmowy,
stanowi jego własność i nie jest przedmiotem zabezpieczenia, zastawu lub innych praw osób
trzecich.

§3
Kupujący zapoznał się ze stanem samochodu będącego przedmiotem sprzedaży i nie wnosi żad-
nych zasttzezeń. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z og\ędzin przedmiotu sprzedaży
Kupujący po dokonaniu zakupu nie będzie miał prawa wnoszenia do Zamawiającego roszczeń
z tyĄułu ewentualnych ujawnionych wad stanu technicznego samochodu,

§4
1. Wydanie samochodu kupującemLlwraz z dokumentami nastąpi po okazaniu dowodu wpłaty
wartoŚci umownej na podstawie protokołu zdawczo * odbiorczego, w którym Kupujący oświadcza
o zgodnoŚci z umową wydanego przedmiotu sprzedaży. Wydanie samochodu nastąpi w obecności
przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-13,00.
2. Odbiór samochodu musi nastąpić w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy,
W przypadkrr nie dokonania zapłaly w terminie określonym w § 1 trst. 4. Kupującemu nie zostanie
wydany samochód do momenttr wpłaty, jednakze termin rozlięzęnia kary wymienionej w § 4 ust.3
jest wiązący.



3, Nieodebranie samochodu w terminie określonym w § 4 pkt 2 będzię skutkować naliczeniem kary
dla Ktrpującego, Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia Sprzedającemu kar umownych z tytułtr
nieodebrania samochodu w wyznaczonym terminie w wysokości 100 zł brtrtto zakażdy dzień prze-
kroczenia terminu odbioru.

§5
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące
w tym zakresie przepisy kodekslr cywilnego.

§6
Niniejszą Llmowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dlakażd,ej ze
stron.

Integralną częścią niniej szej umowy j est:
1. Instrukcja warunków sprzedaży.
2. Oferla z fbrmularzem ceny.

SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY:

§7



Klauzula informacyjna

Na Podstawie art. 13 ust l i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowyclr
z dnia 27 kwietnia 2016 r, (dalej Rozp orządzenie) informujenry, ze:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowyclr jest Dyrektor Zarządu Dróg Wo.iewódzkich

w Łodzi, 90 - 051 Łódź, al. Piłsudskiego 12, tel. 42 616 żż 50,
e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl, działający na podstawie pełnomocnictwa Zarządtl Wojewódz_
twa Łódzkiego;

Ż, Funkcję Inspektora oclrrony danych osobowyclr pełni Ewa Mnich, tęl.4ż616 * 2ż - 63,
e.mai1 : e.mnich@zdw, lodz.pl ;

3, Dane osobowe przetwarzane będąw celu realizacji czynności trrzędowych tj.:
a) rekrutacji, zatrudnięnia i innych czynności wymagających wyrażenia zgody na podstawie

art. 6 ust l lit. a Rozporządzenia;
b) wypełniania obowiązku prawnego ciązącego na Adrninistratorze w związku

z realizowanięm zadań przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi na podstawie art. 6 ust. 1

lit. c Rozporządzenia;
c) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania

władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowanieln zadań przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi na podstawie arl. 6 ust, l lit. e Rozporządzenia;

d) zawarcia umowy na podstawie aft, 6 ust. 1 lit. b Rozporząd zenia;
e) prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawię art, 6 r_rst. l

lit. a |ub c lub ę Rozporządzenia.
4. W związku zptzetwarzanięm przez Administratora danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

a) prawo dostępu do tręści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawię art. l6 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. ż1 Rozporzry
dzenia.

5. W przypadku, w którym przetwatzanię Pana/Pani danyclr odbywa się na poclstawie zgody
(li. art. 6 ust. l lit. a Rozporządzenia), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia jej
w dowolnym momęncie,bez wpływu na zgodnośó z prawem przetwarzalria, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciern.

6. Podanie danych osobowyclr jest warunkienr prowadzenia sprawy w Zarządzie Drog Wojewódz_
kich w Łodzi,Przy czym podanie danych jest:
a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to okręślone w przepisach prawa;
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się rla podstawie Pana/Pani zgody lub ma na cęlu zawarcię

umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak rnożliwość realizacji czynności
urzędowych lub niezawarcie umowy;

7. Odbiorcarni danych będą tylko podmioty upowaznione z mocy prawa oraz inne podmioty, które
Przetwatzają dane osobowe w imięniu Administratora na podstawie zawaftej umowy powierze-
nia przetwarzania danych osobowyclr.

8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub

organizacj i międzynarodowej.
10. Danę osobowe będą przetwarzana przęz okres niezbędny do realizacji wskazanego

w pkt 3 celu przetwatzania, w tym równiez obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z przepisów prawa.

Pieczęć i podpis wykonawcy


