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INSTRUKCJA WARUNK6W SPRZEDAZY SAMOCHODU
MATKi OPEL ASTRA NR REJ. EL 642FP

wojew6dztwo l,6dzkie z siedzib4 przy al. Pilsudskiego 8, 90-051 N,od2,Regon 472057626,N1P

725-17-39-344 Zarz4dDr6g Wojew6dzkich w N,odzi 90-113 L6dZ ul. Sienkiewicza 3 tel. (42)

616-22-68, fax 42 616 22 51 (zgodnie z Zarz4dzeniem nr 9812010 z dnia 02.07 .2010 i aneksem

nr llll z dnia 27.06.2071 r. Dyrektora ZanTdv Dr6g Wojew6dzkich w N-odzi w sprawie:

gospodarowania majqtkiem Zxz4du Dr6g Wojew6dzkich w tr-odzi) oraz Uchwal4 nr Wl08/l l
Sejmiku Wojew6dztwa N,6dz]rjego z dnta 29.03.2011 roku w sprawie: okedlenia zasad

gospodarowania mieniem ruchomym wojew6dztwa tr-6dzkiego wraz z zal4cznlkami i Uchwal4

nr 862/18 Zarz4du Wojew6dztwa N,odzkiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyraZenia

zgody na sprzedul samochodu oglasza publiczny ptzelarg pisemny na sprzedai samochodu

marki Opel Astra nr rej. EL 642FP, rok prod. 2008. nr VIN WOLOTGF489G025899'
przebieg273271 km.
pod nr sprawy ZDW .ET.2.226.9.2018.

Sprawq prowadzi Rejon Dr6g Wojew6dzkich w Sieradzu, ul. Targowa 9, 98-200 Sieradz.

Samoch6d przeznaczony do sprzeda:zy posiada badania techniczne do dnia 12.12.2018r , lecz
jest niesprawny posiada awarig skr4mi bieg6w. Samoch6d obejrzei moZna codziennie od

ponie&ialku do pi4tku w godz. od 7-15 w Obwodzie Drogowl'rn w Koluszkach, ul. 11 go

Listopada, 74 95-040 Koluszki do dnia przetargu.

Oferent zamie6ci formularz oferfy w kopercie omaczonej napisem:

,,OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU Opel Astra nr rej. EL 642FP nie otwierad przed

04.01.2019 r. godz.10: 15
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekScie oferty musz4 byi parafowane i datowane wlasnorgcz-

nie przez osobg podpisujqc4 ofertg.

Ofefi w zapieczgtowanej i zaklejonej kopercie naleZy zlo2ry6 do dnia 04.01.2019 r.
do godz.10:00 w siedzibie Rejonu Dr6g Wojew6dzkich w Sieradzu, ul. Targowa 9

w sekretariacie pok. nr 1.

Okres zwi4zania z ofert4 wynosi 30 dni.
Cena wywolawcza brutto wynosi 3.400,00 zl.
Przy sprzedetiry przedmiotowego samochodu obowiguje zwolnienie z podatku VAT tj. warto6i
brutto jest r6wna wartosci netto, na podstawie art.43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku od towar6w
i uslug, ,,zwalnia sig od podatku: dostawg towar6w wykorzystywanych wyl4czenia na cele

dzialalnoSci zrvolnionej od podatku, jeZeli z ty'tulu nabyci4importu lub wyworzenia tych

towar6w nie przyslugiwalo dokonuj4cemu ich dostawy prawo do obnizenia kwoty podatku

naleZnego o kwotg podatku naliczonego".
Oferta powinna zawierai :

- imig, nazwiska i adres lub nazwg (firmg) i siedzibg oferenta, oferowanq ceng i warunki jej
zaplaty,

- o5wiadczenie oferenta, 2e zapoznal sig ze stanem przedmiotu przetargu lub, 2e ponosi

odpowiedzialnoS6 za skutki wynikaj4ce z rezygnasji z oglgdzin,
- kserokopig wplaty wadium,
- zaparafowany projekt umowy.
Jeden oferent mole zloiryt tylko jedn4 ofertg.
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g. przystgpuj4c do przetargu oferent jest obowiTany wnie56 wadium w wysokosci 10 % ceny

wywolawczej tj. 340,00 zl.

9. Wadium powinno byi wniesione w pieni4dzu na konto w Bank Polska Kasa Opieki S.A. XI

OtLfillt 40 l24O 3073 11rr 0010 0335 6288 do dnia 21.11'2018 r. do godz' 10:00'

W dniu 04.01.2019 r. o eodz. 10:00 wadium winno znaidowad sie iui na ww' ho4cie'
Nu polec"niu przelewu musi byi adnotacja ,,Wadium-przetarg na sprzeduiz samochodu

- Rejon Dr6g Wojew6dzkich w Sieradzu, ul' Targowa 9.

10. wadium przepada a rzecz sprzedawcy, je'eli 2aden z uczestnik6w nie zaoferuje ceny

nabycia r6wnej co najmniej cenie wywolawczej.
1 1. Wadium zloZone przez oferent6w, kt6rych oferty nie zostanq przyjgte zostanie zwl6cone na

wskazany przez oferenta rachunek bankowy.
l2.Wadium zlolone przez nabywcq zostani e zaliczone la poczet kwoty nabycia.

13.Wadium przepada, jeZeli oferent kt6rego oferta zostanie przyjgta uchyli sig od zawarcia umowy.

l4.Zlo2enie jednej waZnej oferty wystarcza do odbycia przetargu' Organizatorowi przetargu

przysluguje prawo zarnkrriQcia przetargu bez wybrania kt6rejkolwiek z ofefi,bez podania

przyczw.
15. Prowadz4cy przetarg dokonuje otwarcia ofert oraz ustala , kt6re z nich s4 waZne, a nastgpnie

wybiera oferenta , kt6ry zaoferowal nqwy2sz4 ceng brutto.

16. Komisja przetargowa odrzuci ofertq jeSli :

- zostala ztozona po wyznaczonym terminie, w niewlaciwym miejscu lub bez wniesienia

wadium,
- zawiera braki w danych lub dane s4 niekompletne, nieczytelne b4d2 budz4ce w4tpliwoSci, a

zloZenie wyja6nieri mogloby doprowadzid do uznaniajej za now4 ofertq ,

- nie oferuje co najmniej ceny wpvolawczej.
17. Komisja przetargowa wybiera oferenta, kt6ry zloLyN wuZn4 ofertg nie podlegaj4c4 odrzuceniu,

zaoferowal najwy2szq cenq brufio, po c4zm zawiadamia niezwlocznie oferent6w o wyborze

oferty.
18. W razie ustalenia, 2e kilku oferent6w zaoferowalo tg samq cenQ, prowadz4cy przetarg

kontynuuje przetarg w formie licytacji.
19. Umowa zostanie zawarta w terminie do 7 dni licz4c od dnia , w k16rym oferent, kt6rego oferta

zosta\a przyjgta otrzymal wiadomoSi o rozstrzygnigciu przetargu.

20. Przetarg odbgdzie sig w dniu 04.01.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Rejonu Dr6g
Wojew6dzkich w Sieradzu, ul. Targowa 9.

21. Szczeg6lowrych informacji udziela Marek Murawicki ZDW N'6MTel.42 616 22 68,
601-26-48-58
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(imig i nazrvisko oferenta)

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

OfertE naleiry zloZyi w Rejonie Dr6g Wojew6dzkich
w Sieradzu, ul. Targowa 9, pok. I

OFERTA

Zarz4d Dr6g Woj ew6dzkich
w tr odzi,

ul. Sienkiewicza 3

Nawiqzuj4c do ogloszenia o publicznym przetargtJ pisemnyrn na sprzedul samochodu
Opel Astra nr rej EL 642FP proponujg ceng do zaplacenia ............................. zl brufto
Slownie : -.,....... zI brutto

platne przelewem na konto podane w umowie. Zobowi4zujg sig wplaci6 warto66 brutto pomniejszon4 o

wplacone wadium na konto ZDW w Lodzi 59 1240 3073 11 I I 0010 0335 6334
O6wiadczam, i2: zapoznalem sig ze stanem samochodu przemaczonego do sprzedairy i nie wnoszg
zastrzeinnia I ponoszg odpowiedzialnof6 za skutki wynlkaj4ce z rerygnacji z oglgdzin*
Oiwiadczam, Le zapoznalem sig z warunkami uczestnictwa w przetargu i nie wnoszg do nich zastrzeZeh
oraz zdobylem koniecme informacje do przygotowania oferty.
O6wiadczam, 2e zalqczony do niniejszej oferty projekt umowy zostal przez nas zaakceptowany i
zobowi4zujg sig w przlpadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej zapisanych, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedaj4cego.
Zal4cznikami niniejszej ofedy s4:

- zaparafowany projekt umowy
-kserokopia wplaty wadium

+niepotrzebne skreslid
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uMowA NR .................12019

W dniu ............. ............2019 t. w Lodzi, pomigdzy Woj ew ldztwemN'idzkim z siedzib4

przy al. Pilsudskiego 8, 90-051 l,6d2,Regon 472057626,N1P 725-17-39-344 - Zarz4demDt6g

Wojew6dzkich w Lodzi z siedzib4w tr-odzi, ul. Sienkiewicza 3, zwanym dalej Sprzedaj4cym,

f ept ezenlow any m pr ze z:

mgr irrl. Slawomir Niinikowski - p'o. Dyrektora

nJpodstawie Uchwaly Nr 105118 zarzqdu wojew6dztwa tr-6dzkiego z dnia 26 stycznia 201 8r. ws.

udzielenia pelnomocnictwa

a ....................,..

:vtanym 
Kupuj4cym , reprezentowanym ptzez'.

zostala zawarta tmowa o nastQpuJQcej trescl :

s1
1. Podstawg zawarcia umowy stanowi publiczny przetarg pisemny nr sprawy

zDW.ET.2.226.9.201 8 z dnia 04.0 1.20 1 9 r.

2. Przedmiotem umowy jest sprzedazz samochodu marki opel Astra nr rej EL 642FP , rok prod.

2008, nr WOLOTGF489G025899.
3. WartoS6 samochodu zostala ustalona w wyniku publicznego przetargn pisemnego

i w)'nosi ......................21(brutto).

slownie : zl brutto'

4. Kupuj4cy zobowi4zuje sig zaplacii kwotg wymienion4 w pkt.3 niniejszej umowy

pomniejszon4 o wplacone wadium .........................21 na konto Zarz4dtDrog Wojew6dzkich w

Lodzi nr konta :59 1240 3073 1111 0010 0335 6334 w ci4gu 7 dni od dnia podpisania umowy.

W przypadku nie zaptacenia w terminie naliczone zostan4 odsetki ustawowe z ftulu op62nienia.

Po otrzymaniu platnodci Sprzedaj4cy wystawi Kupuj4cemu faklurg VAT.

s2
Sprzedaj4cy oSwi adcza,2e samoch6d osobowy, kt6ry jest przedmiotem niniejszej umowy'

stanowi jego wlasnosi i niejest przedmiotem zabezpieczenia, zastawu lub innych praw os6b

trzecich.
s3

Kupujqcy zapoznal siq ze stanem samochodu bEdqcego przedmiotem sprzeda4 i nie wnosi

Z^dflych zastrzeZeri. W pr4padku rezygnacji przez Kupuj4cego z oglgdzin przedmiotu sprzeda:Zy

Kupuj4cy po dokonaniu zakupu nie bgdzie mial prawa wnoszenia do ZamawiajEcego toszczei z

tytulu ewentualnych ujawnionych wad stanu technicznego samochodu.

$4
1. Wydanie samochodu kupuj4cemu wraz z dokumentami nast4pi po okazaniu dowodu uplaty
wartosci umownej na podstawie protok6lu zdawczo odbiorczego, w kt6rym Kupujqcy oswiadcza

o zgodno$ci z umow4 wydanego przedmiotu sprzeduly. Wydanie samochodu nast4pi w obecnoSci

przedstawiciela Zarz4du Dr6g Wojew6dzkich w tr-odzi od poniedzialku do pi4tku w godz. 7,00-

14,30.
2. Odbi6r samochodu musi nast4pi6 w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy. w przlpadku

nie dokonania zaplaty w terminie okre5lonl'rn w $ t ust' 4' Kupui4cemu nie zostanie dokonane
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wydanie samochodu do momentu wplaty jednakZe termin rozliczenia kary wlnnienionej w $ 4 ust.3

jest wiqzqcy.
1. Nieodebranie samochodu w terminie oke5lonym w $ 4 pkt 2 bgdzie skutkowad naliczeniem kary

dla Kupuj4cego. Kupuj4cy zobowi4zany jest do zaplaceria Sprzedaj4cemu kar umownych z frtulu
nieodebrania samochodu w wyznaczonym terminie w wysokodci 100 zl brutto za ku2dy dzieh

przekoczenia terminu odbioru. 
S 5

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maj4 obowiqzuj4ce

w tym zakresie przepisy kodeksu cyrvilnego'

s6
Niniejsz4 umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmiqsych egzemplanach po jednej dlakazdei ze

stron.

Integraln4 czgSciq niniejszej umowy jest:

1. Instrukcja warunk6w sprzedaiy.
2. Ofefia z formularzem ceny.

SPRZEDAJ{CY: KUPUJ,{CY:

$7

Bez zastrzeieli

-- irl(l R|l|chNr sorawv ZDW.ET.2.226.9.2018
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2.

3.

Klauzula informacYjna

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Og6lnego Rozponqdzenia o ochronie Danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporz4dzenie) informujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzqdu Dt6g Wojew6dzkich w
\,odzi, 90 - 113 L6d2, ul. Sienkiewicza 3, tel. 42 616 - 22 - 50'

e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl, dzialaj4cy na podstawie pelnomocnictwa Zarzqdu

Wojew6dztwa tr 6dzkiego;
Funkcjg Inspektora ochrony danych osobowych pelni Piotr Rzodkiewicz, tel. 42 616 - 22 - 80'
e.mail: p.rzodkiewicz@zdw.lodz.pl;
Dane osobowe przetwarzane bgdq w celu realizacji czynno6ci urzgdowych tj.:
a) rekrutacj i, zatrudnienia i innych czynnodci wymagaj4cych wYu2enia zgody na podstawie

arl.6ust I lit. a Rozporzqdzenia:
b) wypelniania obowi4zku prawnego cieya4cego na Administratorze w zwilzku

z realizowaniem zadafi przez Zau4d Dr6g Woj ew6 dzkich w N'odzi na podstawie art. 6 ust' I
lit. c Rozporz4dzenia;

c) wykonywani a zadania realizowanego w interesie publicmym lub w ramach sprawowania

wtradzy publicznej powierzonej Administratorowi w zwiaSzku

z realizowaniem zadah przez Zarz4d Dr6g Wojew6dzkich w N'odzi na podstawie art. 6 ust. I
lit. e Rozporzqdzenia;

d) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. I lit. b Rozporz4dzenia;

e) prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1

lit. a lub c lub e Rozporzqdzenia.
W rwi4zku z przetvtarzaniem przez Administratora danych osobowych przysluguje Panu/Pani:

a) prawo dostgpu do treSci danych, na podstawie art. 15 Rozporz4dzenia;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporz4dzenia;
c) prawo do usunigcia danych, na podstawie art. l7 Rozpon4dzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. l8 Rozporzqdzenia;
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 2l
Rozporz4dzenia.
W przypadku, w kt6rym przetwarzanie PanalPani danych odbywa si9 na podstawie zgody (tj.
art. 6 ust. I lit. a Rozporz4dzenia), przysluguje Panu/Pani prawo do cofnigcia jej w dowolnym
momencie, bez wplywu na zgodno66 z prawem przelwarzania, kt6rego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnigciem.
Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w ZarzEdzie Dr6g
Wojew6dzkich w N-odzi. Przy czym podanie danych jest:

a) obowi4zkowe, jeZeli tak zostalo to okre3lone w przepisach prawa;
b) dobrowolne, je2eli odbyra sig na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie

umowy. Konsekwencj4 niepodania danych bgdzie brak moZliwoii realizacji czynno6ci
urzgdowych lub niezawarcie umowy;

Odbiorcami danych bgd4 tylko podmioty upowaZnione z mocy prawa onv inne podmioty, kt6re
przetwarzaj4 dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe nie b9d4 podlegaly profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekaz:yvvat danych osobowych do pafistwa trzeciego lub
or ganizacji mi gdzynarodowej.
Dane osobowe bgd1 przetwarzana przez okres niezbgdny do realizacji wskazanego
w pkt 3 celu przetwarzania, w tym r6wnieZ obowi4zku archiwizacyjnego wynikaj4cego
z przepis6w prawa.

4.

6.

7.

10.

8.

9.
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OG'-OSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM

Oglaszaj4cy przetvrg.

ojew6dztwo L6dzkie z siedzib4przy al. Pilsudskiego 8, 90-051 L6dz, Regon 472057626,N1P '125-17'39-344

rz4d Dr6g Wojew6dzkich w I-odzi, 90- I 13 L6dZ, ul. Sienkiewicza 3, woj l6dzkie, www zdw'lodz pl'

.42 616 22 68, fM 42 616 zz 51.

prowadzi Rejon Dr6g Wojew6dzkich w Sieradzu, ul . Targowa 9 , 98-200 Sieradz, tel 43 822 72 23'

II. Przedmiot sprzedazY

samochodu marki opel Astra nr rej. EL642FP rok prod. 2008. nr vIN woLoTGF489G025899, przebieg

1 km, samoch6d posiada badania technicme do 12.12-2018, rcdzaj pojazdu: osobowy'

w).wolawcza brutto 3.400,00 zl.

sprzedazy przedmiotowego samochodu obowiqzuje zwolnienie z podatku VAT tj. wartoSi brutto jest r6wna

netto, na podstawie art. 43 ust. I pkt 2 Ustawy od towar6w i uslug, ,,zwalnia sig od podatku: dostawg

wykorzysrywanych wyi4cznie na cele dzialalnoSci nryolnionej od podatku, jezeli z Otulu nabycia , importu

tych towar6w nie przyslugiwalo dokonuj4cemu ich dostawy prawo do obnizenia kwoty podatku

kwotg podatk-u naliczonego".

Warunki uczestnictwa

obejrzei mo2na codziennie od poniedzialku do piqtku w godz. od 7-15 w Obwodzie Drogow)T n

ul. I I go Listopada, 74 95-040 Koluszki do dnia przetargu.

adium: l07o ceny wyvolawczej ti.340,00 zl

wolacic na konto Bank Pekao s.A. o/L6dt 40 1240 3073 l l I I 0010 0335 6288 do dnia 04.01. 2019 r. do

10.00

do kontaktdw z oferentanf jest:

Murawicki 42 616 22 68, 601-26-48-58 w godz. 07:30 - 14:30

)kumenry przetargowe i warunki uczestnictwa w przetargu mozm odebrad w siedzibie Rejonu Dr6g Wojew6dzkich

Sieradzu, ul. Targowa 9, pok6j m l5 lub na slronie intemetowej www.zdw.lodz.pllzakl4dgg;Splzgbl lub w

Informacji Publicznej.

natezy skladai w sekretariacie siedziby Rejonu Dr6g Wojew6dzkich w Sieradzu, ul. Targowa 9 pok6j nr l.

Oferta pisemna mus i zawrerae :

imie , nazwisko i adres lub nazwg (firmg) i siedzibQ oferenta,

oferowana cenq i waxunki jej zaplary,

o$wiadczenie oferenta, iE, zapomal sie ze stanem przedmiotu przetalgu lub, Ze ponosi odpowiedzialnoSC

za skutki $,nikaj4ce zrezygnacji z oglgdzin,

kserokopiq wplaty wadium,

zaparafowany projekt umowy

ermin skladania ofert w zamkniQtych kopertach uplywa clnia 04.01.2019 r ' o godz. l0:00.

ie ofert nast4pi dnia 04.01.2019 r. o godzinie l0: l5 w siedzibie Rejonu Dr6g Wojew6dzkich

Sieradzu, ul. Targowa9, pok6j narad
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ermin zwi4z.ania z ofert4 - 30 dni od ostatecznego terminu skladania ofen.

przetaxgu prrysluguje prawo zarnknigcia przetaxgu bez wybrania ktdrejkolwiek z ofert

podanla przyczyn.
rwa zostanie zawarta w terminie do 7 dni licz4c od dnia , w kt6lej ofelent , kt6rego oferta zostala

otrzlmal wiadomoSd o rozstrzygnigciu przetargu.

umieszczeniaogloszenianastronieinternetowej......................20l8r.
. Krlteria \ yboru ofert:

wybierze oferty przedstawiaja ceng najkorzystniejsz4 (najwyzsza ) cene brutto

Rozdziehik:
- tablica ogloszef ZDW w Lodzi , RDW Sieradz.

- strona intemetowa ZDW w Lodzi

- Biuletln Informacji Publicznej
- ogloszenie w prasie

- ala
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Siera<lz dn. 2l .ll .2018 r .

(-)

PROTOK6L

z drugiego publicznego przetargu pisemnego na sprzeda2 samochodu marki Opel Astra nr
r8.EL642FP.

W dniu 21.11.2018 r. o godz. 10.15 w siedzibie Rejonu Dr6g Wojew6dzkich w
Sieradzu odbylo siE posiedzenie komisji przetargowej powolanej w celu przeprowadzenia
publicznego przetargu pisemnego na Sprzedet2 samochodu marki Opel Astra m rej. EL
642Fp.
Komisja Przetargowa powolana Zanz4dzeniem Dyrektorc Zav4dnDt6g Wojew6dzkich w
l-odzi nr 18212017 z dn.05.10.2017 roku skladzie:

1. Jolanta Kaczrnarek - Kierownik RDW w Sieradzu - przewodnicz4cy

2. Marek Clapka - czlonek

3. Mariola Kupicz- czlonek

Przyudziale: a
1. Marek Murawicki - Naczelnik Wy dziallo ZapleczaTechnicznego i Adminishacji (

Postanawia nniewahi| przetarg, gdyz do dnia 2l.l 1.2018 roku do godz. 10:00 nie wptynqla
Zadna oferta.
Z uwagi na brak zainteresowania zakupem samochodu, na podstawie Zarzqdzenia nr 98/2010
zdlni'a02.07.2010r.orazZarz4dzenianr88/2011zdn.27.06.2011r. D1'rektora Zarzqdu
Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi, Komisja przetargowa w w/w skladzie wnioskuje o obniZenie

ceny samochodu o 50% pocz4tkowej warto5ci brutto i ogloszenie trzeciego przetargu
pisemnego.
Cena pocz4tkowa brutto: 6.800,00 zl.
proponowana w drugim przetargu cena wywolawcza brutto po obni2ce o 25% wynosi
5.100,00 zl.
proponowana w hzecim przetargu cena wywolawcza brutto po obni2ce o 50% wynosi
3.400,00 zl.
Na tym protokol zakoflczono i po odczytaniu podpisano.
Podpiry Komisj i przetargowej :
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