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

l. Wojew6dztwo l-6dzkie z siedzlb4 przy al. Pilsudskiego 8,90-051 I-6d2, Regon 472057626,NlP
725-17-39-344 Zarzqd, Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi 90-ll3 Lod2 ul. Sienkiewicza 3 rel. (42)
616-22-68, fax 42 616 22 51 (zgodnie z Zarzqdzeniem n 9812010 z dnia 02.07.2010 i aneksem
nr l/l I z dnia 27 .06.20'l I r. Dyrektora Zarz4dl Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi w sprawie:
gospodarowania majqtkiem Zuz4du Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi) oraz Uchwalq nr VI/I08/l I
Sejmiku Wojew6dztwa N-6dzkiego z dnia 29.03.201 I roku w sprawie: okre3lenia zasad
gospodarowania mieniem ruchomym Wojew6dawa l-6dzkiego wraz z zalqcznikami i Uchwal4
nr 862/18 Zarzqdu Wojew6dawa L6dzkiego z dnta 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyra2enia
zgody na sprzeduir. samochodu oglasza publiczny przetarg pisemny na sprzedai samochodu
marki Opel Astra nr rej. EL 642FP, rok prod. 2008. nr VIN WOLOTGF489G025899,
przebieg 273271 krr'.
pod nr sprawy ZDW .ET .2.226.9.2018.
Sprawq prowadzi Rejon Dr6g Wojew6dzkich w Sieradzu, ul. Targowa 9, 98-200 Sieradz.

2. Samoch6d przeznaczony do sprzedazy posiada aktualne badania techniczne, lecz jest
niesprawny posiada awarig skrzyni bieg6w. Samoch6d obejrzei mo2na codziennie od
poniedzialku do pi4tku w godz. od 7-15 w Obwodzie Drogowym w Koluszkach, ul. ll go
Listopada, 74 95-040 Koluszki do dnia przetargu.

3. Oferent zamieSci formularz oferty w kopercie oznaczonej napisem:

,,OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU Opel Astra nr rej. EL 642FP nie otwiera6 przed
2l.l 1.2018 r. godz.l0: l5

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tek5cie oferty musz4 byi parafowane i datowane wlasnorgcz-
nie przez osobg podpisuj4cQ olertg.

5. Ofertg w zapieczgtowanej i zaklejonej kopercie nale2y zloLy(, do dnia 21.t 1.2018 r.
do godz.l0:00 w siedzibie Rejonu Dr6g Wojew6dzkich w Sieradzu, ul. Targowa 9
w sekretariacie pok. nr I .

Okres zwi4zania z ofert4 wynosi 30 dni.
6. Cena wywolawcza brutto wynosi 5. 100,00 zl.

Przy sprzed ry przedmiotowego samochodu obowi4zuje zwolnienie z podatku VAT tj. wartoSi
bruttojest r6wna wartosci netto, na podstawie a(.43 ust. I pkt 2 Ustawy o podatku od towar6w
i uslug, ,,zualnia sig od podatku: dostawg towar6w wykorzystywanych wyl4czenia na cele
dzialalnoSci zwolnionej od podatku, je2eli z tytulu nabycia,importu lub wyworzenia tych
towar6w nie przyslugiwalo dokonuj4cemu ich dostawy prawo do obni2enia kwoty podatku
naleZnego o kwotg podatku naliczonego".

7. Oferta powinna zawierai:
- imig, nazwiska i adres lub nazwg (firmg) i siedzibg oferenta, oferowanE ceng i warunki jej

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

odpowiedzialnodd za skutki '*1,nikaj4ce z rezygnacji z oglgdzin,
- kserokopig wplaty wadium.
- zaparafowany projekt umowy.
Jeden oferent moZe zloZyt. tylko jednq ofertg.
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8. Przystgpujqc do przetargu oferent jest obowiTany wnieS6 wadium w wysoko5ci 10 ok ceny

wyrNolawczej tj. 510.00 zl.

9. Wadium powinno byi wniesione w pieni4dzu na konto w Bank Polska Kasa Opieki S.A. XI
OlLddL 40 1240 3073 llll 0010 0335 6288dodnia 21.11.2018 r. do godz. 10:00.

W dniu 21.11.2018 r. o eodz. 10:00 wadium winno znaidorrad sic iui na wn. koncie.
Na poleceniu przelewu musi byi adnotacja ,,Wadium-przetarg na sptzeddz samochodu
- Rejon Dr6g Wojew6dzkich w Sieradzu, ul. Targowa 9.

10. Wadium przepada aa nzecz sprzedawcy, jeieli Zaden z uczestnik6w nie zaoferuje ceny

nabycia r6wnej co najmniej cenie wywolawczej.
1L Wadium zlo2 one przez oferent6w, kt6rych oferty nie zostan4 przyjgte zostanie zwr6cone na

wskazany przez oferenla rachunek bankowy.
'l2.Wadium zlo2one przez nabywca zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia.

l3.Wadium przepada, je2eli oferent kt6rego oferta zostanie przyjgta uchyli sig od zawarcia umowy
14.Zlolenie jedrej waznej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Organizatorowi przetargu

przysluguje prawo zamknigcia przetargu bez wybrania kt6rejkolwiek z ofert, bez podania

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

wybiera oferenta , kt6ry zaoferowal najwyZsz4 ceng brutto.
16. Komisja przetargowa odrzuci oferte jeSli :

- zostala zlo2ona po wyznaczonym terminie, w niewlaciwym miejscu lub bez wniesienia
wadium.
- zawiera braki w danych lub dane s4 niekompletne, nieczyelne b4d2 budz4ce w4tpliwo(ci, a

zloZenie wyjaSnieri mogtoby doprowadziC do uznaniajej za nowq ofertq ,

- nie oferuje co najmniej ceny wywolawczej.
17. Komisja przetargowa wl,biera oferenta. kl6ry zloLryl wajlnil ofertg nie podlegajqc4 odrzuceniu,

zaoferowal najwyzsz4 cenq brutto, po czym zawiadamia niezwlocznie oferent6w o wyborze

oferty.
18. W razie ustalenia, 2e kilku oferent6w zaoferowalo tg sam4 ceng. prowadzqcy przelarg

kontynuuje przetarg w formie licytacji.
19. Umowa zostanie zawarta w terminie do 7 dni liczqc od dnia , w kt6rym oferent, kt6rego oferta

zostala przyjgta otrzymal wiadomosd o rozstrzygnigciu przetargu.

20. Przetarg odbgdzie sig w dniu 21.11.2018 r. o godz, l0:15 w siedzibie Rejonu Dr6g
Wojewridzkich w Sieradzu, ul. Targowa 9.

21. Szczeg6lowych informacji udziela Marek Murawicki ZDW L6d2Te1.4261622 68,
601-26-48-58
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(imig i nazwisko oferenta)

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

Ofertg naleZy zloZyi w Rejonie Dr6g Wojew6dzkich
w Sieradzu, u[. Targowa 9, pok. I

OFERTA

Zarz4d Dr6g Woj ew6dzkich
w I,-odzi,

ul. Sienkiewicza 3

Nawi4zuj4c do ogloszenia o publicznym przetargu pisemnym na sprzeda| samochodu
Opel Astra nr rej EL 642FP proponujg ceng do zaplacenia ............................. zl brutto
Slorvnie ............ zl brutto

*niepotrzebne skreslii
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data i podpis oferenta

platne przelewem na konto podane w umowie. Zobowi4zujg sig wplaci6 warto3d brutto pomniejszon4 o
wfacone wadium na konto ZDW w Lodzi 59 1240 3073 I I I I 0010 0335 6334
O6wiadczam, iic: zapoznalem sig ze stanem samochodu przeznaczonego do sprzeda2y i nie wnoszg
zaslrzelenia / ponoszg odpowiedzialnoS6 za skutki wynikaj4ce z rerygnacji z oglgdzin*
O6wiadczam, 2e zapomatem sig z warunkami uczestnictwa w przetargu i nie wnoszg do nich zastrzezeh
oraz zdobylem konieczne informacje do przygotowania oferty.
OSwiadczam, Le zalqczony do niniejszej oferty projekt umowy zostal przez nas zaakceptowany i
zobowigujg sig w przypadku *yboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej zapisanych, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedaj4cego.
Zalqcznikami niniejszej oferty s4:

- zaparafowany projekt umowy
-kserokopia wplaty wadium



UMOWANR .D0t8

W dniu .........................2018 r. w N-odzi, pomigdzy Wojew6dztwem N,6dzkim z siedzib4
przy al. Pilsudskiego 8,90-051 N-6d2.Regon472057626, NIP 725-17-39-344 -ZarzqdemDrbg
Wojew6dzkich w Lodzi z siedzib4 w l-odzi, ul. Sienkiewicza3, zwanym dalej Sprzedaj4cym,
reprezentowanym przez:
mgr ir2. Slawomir NiZnikowski - p.o. Dyrektora
na podstawie Uchwaty Nr l05ll8 Zarz4dt Wojew6dztwa tr-6dzkiego z dnia26 stycznia 2018r. ws.
udzielenia pelnomocnictwa

4.........

zwanym Kupujqcym , reprezentowanq przez
I ....
2 ....
zostala zawarta umowa o nastgpujqcej tre5ci :

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

zDW.8T.2.226.9.2018 z dnia 21. I 1.201 8 r.
2. Przedmiotem umowy jest sprzedu2: samochodu marki Opel Astra nr rej EL 642FP , rok prod.

2008, nr WOLOTGF489G025899.
3. WartoSi samochodu zostala ustalona w qiniku publicznego przetargu pisemnego

slownie: ......... ....... zl brutto.
4. Kupuj4cy zobowiqzuje sig zaplacii kwotg wymienionq w pkt.3 niniejszej umowy

pomniejszonq o *placone wadium zl na konto Zarzqdu Dr6g Wojew6dzkich w
Lodzi nr konta :59 1240 3073 I I I I 0010 0335 6334 w ci4gu 7 dni od dnia podpisania umowy.
W przypadku nie zaplacenia w terminie naliczone zostan4 odsetki ustawowe z tltulu op62nienia.
Po otrzymaniu platno6ci Sprzedaj4cy wystawi Kupuj4cemu fakturg VAT.

s2
Sprzedaj4cy odwiadcz4 2e samoch6d osobowy, kt6ry jest przedmiotem niniejszej umowy,
stanowi jego wlasnoS6 i nie jest przedmiotem zabezpieczenia, zastawu lub innych praw os6b
trzecich.

s3
Kupuj4cy zapoznal sig ze stanem samochodu bgdqcego przedmiotem sprzedetly i nie wnosi
Zadnych zastrzeiei. W przypadku rezygnacj i przez Kupuj 4ceg o z oglgdzin przedmiotu sprzedeLzy
Kupuj4cy po dokonaniu zakupu nie bgdzie mial prawa wnoszenia do Zamawiajqcego roszczen z
q.tulu ewentualnych ujawnionych wad stanu technicznego samochodu.

$4
l. Wydanie samochodu kupuj4cemu wraz z dokumentami nast4pi po okazaniu dowodu wplaty
wartoSci umownej na podstawie protok6lu zdawczo - odbiorczego, w kt6rym Kupuj4cy odwiadcza
o zgodno5ci z umow4 wydanego przedmiotu spruedrty. Wydanie samochodu nast4pi w obecnoSci
przedstawiciela Zarz4du Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi od poniedzialku do pi4tku w godz. 7,00-
14,30.

2. Odbi6r samochodu musi nastqpi6 w terminie do 2l dni od daty zawarcia umowy. W przypadku
nie dokonania zaplaty w terminie okeSlonym w $ 

'l 
ust. 4. Kupuj4cemu nie zostanie dokonane
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wydanie samochodu do momentu wplaty jednak2e termin rozliczenia kary wymienionej w $ 4 ust.3

jest wiqzqcy.
3. Nieodebranie samochodu w terminie okreSlonym w $ 4 pkt 2 bgdzie skutkowai naliczeniem kary

dla Kupuj4cego. Kupuj4cy zobowi4zany jest do zaplacenia Sprzedaj4cemu kar umownych z tytulu
nieodebrania samochodu w wyznaczonym terminie w wysokoSci 100 zl brutto za ktZdy dzieit
przekoczenia terminu odbioru.

s5
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majq obowi4zuj4ce
w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.

s6
Niniejszq umowg sporzqdzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach po jednej dlakazdej ze

stron.

$7

SPRZEDAJ,{CY: KUPUJ.{CY:

- ---.-.iei
*..- . ' " 

-"tY"h
Be

Y
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Integralnq czESci4 niniejszej umowy jest:

1. Instrukcja warunk6w sprzed y.

2. Oferta z formularzem ceny.



Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust I i 2 Og6lnego Rozporzqdzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporzqdzenie) informujemy,2e:
l. Administratorem Pani,?ana danych osobowych jest Dyrektor Zanqdu Dr6g Wojew6dzkich w

Lodzi, 90 - I 13 Lod2, ul. Sienkiewicza 3, tel. 42616 - 22 - 50,
e-mail: sekretariat@dw.lodz.pl, dzialaj4cy na podstawie pelnomocnictwa Zarzqdu
Woj ew6dztwa tr-6dzkiego;

2. Funkcjg Inspektora ochrony danych osobowych pelni Piotr Rzodkiewicz, tel. 42 616 - 22 - 80,
e.mail: p.rzodkiewicz@7dw.lodz.pl;

3. Dane osobowe przetwarzane bgdq w celu realizacji czynnosci urzgdowych tj.:
a) rekutacj i, zatrudnienia i innych czynnoSci uymagaj4cych wyralenia zgody na podstawie

art. 6 ust I lit. a Rozporz4dzenia:
b) wypelniania obowi4zku prawnego ci4lqcego na Administratorze w zwi4zku

z realizowaniem zadafi przez Zan4d Dr6g Wojew6dzkich w I-odzi na podstawie art. 6 ust. I
lit. c Rozporz4dzenia:

c) wykon),v/ani a zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
wladry publicznej powierzonej Administratorowi w zwiEzku
z realizowaniem zadai przez Zarzqd Dr6g Wojew6dzkich w tr-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. I

lit. a lub c lub e Rozporz4dzenia.
4. W zwiqzku z przetwauaniem przez Administratora danych osobowych przysfuguje Panu/Pani:

a) prawo dostgpu do treSci danych. na podstawie art. l5 Rozporz4dzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozpon4dzenia;
c) prawo do usunigcia danych, na podstawie art. 17 Rozporzqdzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. l8 Rozporzqdzenia;
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 2l
Rozporz4dzenia.

5. W przypadku, w kt6rym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa sig na podstawie zgody (tj.
art. 6 ust. I lit. a Rozporzqdzenia), przysfuguje Panu/Pani prawo do cofnigcia jej w dowolnym
momencie, bez wplyrvu na zgodnoSd z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie
zgody przed jej colnigciem.

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Zarzqdzie Dr6g
Wojew6dzkich w Lodzi. Przy czym podanie danych jest:
a) obowi4zkowe, jezeli tak zostalo to okre6lone w przepisach prawa;
b) dobrowolne, jezeli odbyrua sig na podstawie PanaiPani zgody lub ma na celu zawarcie

umowy. Konsekwencjq niepodania danych bgdzie brak mo2liwoSi rcalizacji czynno5ci
urzgdo*ych lub niezawarcie umowy:

7. Odbiorcami danych b9d4 tylko podmioty upowaznione z mocy prawa oraz inne podmioty, kt6re
przetvrarzaj4 dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Dane osobowe nie bgdq podlegaty profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywat, danych osobowych do pafistwa trzeciego lub

organizacj i migdzynarodowej.
10. Dane osobowe bgd4 przetwarzana przez okres niezbgdny do realizacji wskazanego

w pkt 3 celu przetwarzania, w tym r6wnie2 obowi4zku archiwizacyjnego wynikaj4cego
z przepis6w prawa.
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. Oglaszaj4cy przetarg

ojew6dawo L6dzkie z siedzibq przy al. Pilsudskiego 8, 90-051 LodZ, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344
larz4d Dr6g wojewtidzkich w Lodzi,90- I l3 L6dz, ul. Sienkiewicza 3, woj. l6dzkie, www.zdw.lodz.pl, tel.42 61622
I, fax 42 616 22 51.

prawq prowadzi Rejon Dr6g Wojew6dzkich w Sieradzu, ul . Targowa9,98-200 Sieradz, tel.43 8227223

I I. Przedmiot sprzedaz]

przeda2 samochodu marki Opel Astra nr rej. EL642FP rok prod. 2008. nr VIN WOLOTGF489G025899, przebieg
73271km, samoch6d posiada badania techniczne do 12.12.2018. rodzaj pojazdu: osobor.ry.

ena w)ryolawcza brutto 5.100,00 zl

sprzedazy przedmiotowego samochodu obowi4zuje zwolnienie z podatku VAT tj. wartosi brutto jest r6wna
ci netto, na podstawie art.43 ust. I pkt 2 UstaEy od towarow i uslug,,,zwalnia sig od podatku: dostawg

wykorzystywanych wylqcznie na cele dzialalnoSci zwolnionej od podatku, jezeli z tytufu nabycia , importu lub
nia tych towar6w nie przyslugiwalo dokonuj4cemu ich dostawy pra\.vo do obnizenia kwoty podatku naleznego

kwotg podatku naliczonego"

II. Warunki uczestnictwa

6d obejrzed moina codziennie od poniedzialku do piqtku w godz. od 7-15 w Obwodzie Drogo\ ym
oluszkach, ul. I I go Listopada, 74 95-040 Koluszki do dnia przetargu

adium: l0% ceny wyvolawczej tj.510,00 zl

fezy wplacie na konto Bank Pekao S.A. OlLbdi 40 1240 3073 I I I I 0010 0335 6288 do dnia 2l.l l. 201 8 r. do
t0.00

prawniony do kontakt6w z oferentamijest:

arek Murawicki 42 6 16 22 68,601-2648-58 e-mail: m.murawicki@zdw.lodz.pl w godz. 07:30 - I4:30

okumentv przetargowe i warunki uczestnictwa w przetrargu mozna odebrac w siedzibie Rejonu Dr6g Wojew6dzkich
Sieradzu, ul. Targowa 9, pok6j nr l5 lub na stronie intemetowej wurv.zdw.lodz.ol w zakladce ..Sorzedaz" lub w

iuleS,nie lnformacji Publicmej.

rty nalezy sklada( w seketariacie siedziby Rejonu Dr6g Wojewddzkich w Sieradzu, ul. Targowa 9 pok6j nr I

Oferta pisemna musi zawieraa

imig , nazwisko iadres lub nazwg (firmg) i siedzibg oferenta,

oferowanq cenq i warunki jej zaplaty,

oswiadczenie oferenta, 2e zapozJlal sig ze stanem przedmiotu przetargu lub, ze ponosi odpowiedzialnoSi
za skutki wynikaj4ce z rezygnacji z oglgdzin,
kserokopig wplaty wadium,

zaparafowany projekt umowy

ermin skladania ofert w zamkniqtych kopertach uplywa dnia 2l.I l. 2018 r. o godz. l0:00.

arcie ofert nastEpi dnia 2l .l L2018 r. o godzinie l0: l5 w siedzibie Rejonu Dr6g Wojew6dzkich

Sieradzu, ul. Targowa9, pok6j narad

OGLOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM
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ennin zwiqzania z ofert4 30 dni od ostatecznego terminu skladania ofert.

i przetargu przysluguje prawo zamknigcia przetargu bez wybrania ktorejkolwiek z ofert
podania prqczyn.

zostanie nwarta w terminie do 7 dni licz4c od dnia, w kt6rej oferent, kt6rego oferta zosta.la
gta otrzyma.l wiadomoSi o rozstrzygnigciu przetargu.
umieszczenia ogloszenia na stronie internetowej ... 2018 r.

. Kryteria uyboru ofert:
wybierze oferty przedstawiaj4 ceng najkorzystniejszq ( naj*y2sza ) ceng brutto

Rozdzielnik:
- tablica ogloszen ZDW w Lodzi, RDW Sieradz.

- strona internetowa ZDW w Lodzi
- Biuletyn Informacji Publicmej
- ogloszenie w prasie

- a/a
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