
RGR.ZP.271.25.2022 

 

OGŁOSZENIE  O  SPRZEDAŻY  WOZU STRAŻACKIEGO FS LUBLIN, ŻUK A06 2,5 t.  

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego  

Gmina Brudzeń Duży 

ul.Toruńska 2,  

09-414 Brudzeń Duży  

Tel. 24 360 47 20 , fax 24 360 47 21 , e-mail. : sekretariat@brudzen.pl 

Godziny pracy : poniedziałek 9:00 – 17:00, wtorek – piątek 7:30 – 15 :30   

2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd 

Samochód będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z 

druhem Kazimierzem Kowalskim nr tel. : 693 138 009, do dnia 05.12.2022 r.  

3. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu :  

Rodzaj pojazdu : samochód ciężarowy do 3,5t – wóz strażacki  

Marka i model : FS Lublin Żuk A06 2,5 t. 

Rok produkcji : 1987 

Data ważności badania technicznego : 16/10/2022 

VIN : 466853 

Przebieg : 39226 km 

Pojemność silnika : 2120 ccm 

Moc silnika : 52kW (71 KM)  

Stan techniczny pojazdu przedstawia wycena rzeczoznawcy majątkowego 

4. Cena minimalna wynosi : 2 000,00 zł  ( słownie : dwa tysiące zł. )  

5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:  

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać : Imię, 

nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, cenę ofertową brutto, oświadczenie 

oferenta że zapoznał się ze stanem przedmiotu postępowania i nie wnosi do niego zastrzeżeń– zgodnie z 

zał. Nr 1  

6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty 

Ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem RGR.ZP.271.25.2022 na 

adres Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży w terminie do dnia 

07.12.2022 do godz. 10:00.  Oferta złożona lub doręczona po terminie nie będzie rozpatrywana. Termin 

związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.   

7. Miejsce i termin otwarcia ofert  

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego, w dniu 07.12.2022  o godz. 10:30  

8. Inne informacje  

1. Nabywcą zostaje oferent, który zaoferował ceną najwyższą, nie mniejszą niż cena minimalna. W 

przypadku złożenia dwóch równorzędnych cenowo ofert, zostaną przeprowadzone negocjacje ceny.  

2. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w ciągu 7 dni 

od dnia pisemnego powiadomienia o wyborze jego oferty na rachunek sprzedającego : 88 9042 1042 

0550 0374 2000 0020  

3. Wydanie przedmiotu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty i podpisaniu umowy kupna – 

sprzedaży 

9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający - Gmina Brudzeń Duży 

b) inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest  Pan/Pani Edyta Wasilewska 

kontakt: a dres e-mail,/ * iod@instytut.info.pl,  

mailto:sekretariat@brudzen.pl


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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Sprzedaż wozu 

strażackiego FS LUBLIN, ŻUK A06 2,5 t. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy  Pzp   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: 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. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania 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. 

 

Załączniki : 

Zał. Nr 1 – Formularz oferty 

Zał. Nr 2 – Wzór umowy  

Zał. Nr 3 – Wycena rzeczoznawcy  
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