
 

 

………………………………………. 
        Zatwierdzam  
 
 
 

REGULAMIN SPRZEDAŻY  

dotyczy przetargu ofertowego (pisemnego) nieograniczonego  

w sprawie sprzedaży: 

samochodów osobowych i samochodu ciężarowego   

 

§ 1 
Organizatorem pisemnego przetargu nieograniczonego, zwanego dalej przetargiem, jest Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Opolu przy ulicy Oleskiej 127, 45-231 Opole, zwany dalej Sprzedawcą. 
 

§ 2 
Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu, na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZDW w Opolu www.zdw.opole.pl.  
 

§ 3 
Do przetargu mogą przystąpić wszyscy oferenci zainteresowani kupnem samochodu, tj. osoby fizyczne, 
osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 
 

§ 4 
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, złożenie oferty oraz 

wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego samochodu.  
 
2. Wadium należy uregulować do dnia 01.03.2021 r. na rachunek Sprzedawcy w Banku Millennium  

nr 73 1160 2202 0000 0002 5573 0581. 
 
3. Dla ustalenia, czy wadium zostało prawidłowo wniesione, liczy się data wpływu środków na rachunek 

bankowy Sprzedawcy. Zaleca się umieszczenie dopisku: „wadium –- kupno używanego samochodu, 
nazwa i marka samochodu, nr rejestracyjny, nr inwentarzowy ”. 

 
4. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostaną 

zwrócone w terminie 7 dni roboczych od rozstrzygnięcia przetargu, na podany przez Oferenta rachunek 
bankowy. 

 
5.  Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny zakupu.  
 

§ 5 
1. Cena wywoławcza i wysokość wadium przedmiotowego samochodu przedstawia się następująco: 

 
2. Cena oferty nie może być niższa od ceny wywoławczej. 

Lp. 
Nr 

inwentarzowy 

Nazwa i rodzaj 

samochodu 

Rok 

produkcji 
 

Przebieg 

[km] 
 

Cena 

wywoławcza 

Wadium Miejsce oględzin 

 

1 

 

742-000/00079 
Chevrolet Aveo   

OP 49623                                              
samochód osobowy 

 

    2006 

  

 103 760 

  

5 700,00 zł 

 

570,00 zł 

 

Opole 

 

2 

 

741-000/00071 
Fiat Panda  
OB 48642                                      

samochód osobowy 

 

    2008 

  

   220 350 

  

 6 200,00 zł  

 

620,00 zł 

 

Opole 

 

3 

 

742-000/00065 
Renault Trafic 

OOL48KE                                                  
samochód osobowy 

    

    2007 

  

   204 952 

  

 7 400,00 zł   

 

 

740,00 zł 

 

Olesno 

http://www.zdw.opole.pl/


 

 

 
§ 6 

1. Samochody  można oglądać w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 od dnia 12.02.2021 r.  
w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu wg wykazu.  
 

2. Osobą upoważnioną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu do kontaktowania się z Oferentami  
oraz ustalania terminu oględzin jest Pani Patrycja Ceranka-Popów, tel. 77 459 18 63 , 

   email: ppopow@zdw.opole.pl  
 
3. Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1  

do Regulaminu lub na innym formularzu zawierającym elementy zawarte w § 7 ust.1 i 2 Regulaminu. 
 
4. W przetargu nie mogą wziąć udziału osoby wchodzące w skład komisji przetargowej, ich małżonkowie,    

osoby w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz związani z tytułu przysposobienia, opieki lub 
kurateli z osobą wchodzącą w skład komisji przetargowej. 

 
§ 7 

1. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać: 
   1)  imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; telefon kontaktowy, e-mail; 
   2)  oferowaną cenę i warunki jej zapłaty; 
   3)  oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub, że ponosi  

     odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin; 
   4)  oświadczenie o akceptacji regulaminu przetargu; 
   5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne na zasadach art. 558 § 1  

  Kodeksu cywilnego; 
   6)  datę złożenia oferty i podpis oferenta;   
   7)  rachunek bankowy, na który zostanie zwrócone wadium.  
   

2. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 
 

§ 8 
1. Ofertę należy dostarczyć lub przesłać na adres Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu,  

45-231 Opole, ul. Oleska 127- pokój nr 10 (Kancelaria) w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
opisanej „Przetarg  na zakup pojazdu – nie otwierać do dnia 01.03.2021 r. do godziny 1015”,   
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2021 r. do godziny 1000.  

 
2. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, a nie 

data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 
 
3. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym w ust.1, zostaną zwrócone oferentom, bez ich 

otwierania, bez względu na powód opóźnienia. 
 

§ 9 
1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.03.2021 r. o godzinie 1015 w siedzibie Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127. 
2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 

   a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie  
 wniósł wadium; 

   b) brak niezbędnych danych, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 lub są one niekompletne, nieczytelne  
lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową  
ofertę; 

    c) zawiera oferowaną cenę niższą od ceny wywoławczej. 

4. Termin związania ofertą określa się na 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

mailto:ppopow@zdw.opole.pl


 

 

 
§ 10 

1. Sprzedawca dokona wyboru ofert, wybierając ofertę z najwyższą zaproponowaną ceną. 
 
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy zaoferowaną ceną wpisaną liczbowo a ceną wpisaną słownie, 

Sprzedawca weźmie pod uwagę cenę wyższą. 
 

3. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało jednakową najwyższą cenę, komisja przetargowa 
postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. Sprzedawca przekazuje 
stosowne zawiadomienie zainteresowanym oferentom, w szczególności informuje o terminie i miejscu 
przeprowadzenia aukcji. 

 
4. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, otrzyma stosowne dokumenty, 

potwierdzające transakcję sprzedaży samochodu. 
 
5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przedmiotowego samochodu (pomniejszoną o wartość 

wpłaconego wadium) w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży na konto 
bankowe Sprzedawcy w Banku Millennium nr 73 1160 2202 0000 0002 5573 0581. 

 
6. Organizator przetargu (Sprzedawca) pojazdu będącego przedmiotem przetargu, zastrzega przejście 

prawa własności pojazdu po zapłacie przez Nabywcę pełnej kwoty stanowiącej cenę zakupu pojazdu 
będącego przedmiotem sprzedaży. 

 
7. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez Nabywcę ceny nabycia. 

 
8. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia    

umowy sprzedaży. 
 

§ 11 
1. Komisja przetargowa z przebiegu postępowania sporządza protokół, który powinien zawierać: 

    1) określenie miejsca i czasu przetargu; 
    2) imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej; 
    3) wysokość ceny wywoławczej; 
    4) zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie; 
    5) najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży; 
    6) imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania Nabywcy lub jego siedzibę; 
    7) wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką Nabywca uiścił na poczet ceny; 
    8) wnioski i oświadczenia członków komisji przetargowej. 

2. Protokół przeprowadzonego przetargu zatwierdza Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

§ 12 
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, przesunięcia terminu lub nie dokonania 

wyboru oferty bez podania przyczyn, w takim przypadku wpłacone wadium zostanie zwrócone  
w terminie dwóch dni roboczych od rozstrzygnięcia przetargu. 
 

2. W razie unieważnienia przetargu oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Sprzedawcy  
 z tego tytułu. 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Załącznik nr 1  
 

...........................................           
                Miejscowość, data 
 

D a n e   o f e r e n t a 

 

Imię i nazwisko : ...........................................................................................................................  

/ Nazwa firmy/  

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

PESEL/REGON: ............................................................................................................................  

Numer NIP: ...........................................................................................................................……. 

Dowód osobisty (seria i numer): .....................................................................................................  

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

 
 

O F E R T A  
 

1. Odpowiadając na ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym składam ofertę zakupu pojazdu marki 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
za kwotę ………………………………..…….zł brutto, 

słownie złotych : ……………………………………………………………….……………………………………………………. 

płatną przelewem na konto Banku Millennium nr 73 1160 2202 0000 0002 5573 0581 w ciągu 7 dni od daty 

zawarcia umowy, w razie wybrania mojej oferty jako najkorzystniejszej. 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem przetargu oraz warunkami zawartymi  
w ogłoszeniu przetargu pisemnego i akceptuję je bez zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę  
na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne na zasadach  art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. 

2. Oświadczam, że jestem związany/a treścią oferty do dnia przeniesienia własności samochodu.  
3. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu przetargu oraz, że ponoszę  odpowiedzialność za skutki 

rezygnacji z oględzin. Z tytułu ewentualnych wad ukrytych nie będę wnosił/a roszczeń w stosunku do Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu ofertowym dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procedury przetargowej – zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

5. W przypadku nie wybrania mojej oferty wadium proszę zwrócić na rachunek bankowy nr 

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

6. Do niniejszej oferty dołączam:  
-  pełnomocnictwo*  
-  oświadczenie ws. wypełnienia obowiązku informacyjnego*, 
 
 
 
 
 
       ....................................................................                                                                                           
       czytelny podpis składającego ofertę  

*niepotrzebne skreślić 
 
 



 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD OFERENTA* 

W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH  

W ART. 13 LUB ART. 14 RODO1)  

 
 

  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  

w celu sporządzenia oferty będącej odpowiedzią na przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu 

osobowego/ciężarowego  marki ………………………………………………………………………….. – ogłoszony w dniu 

12.02.2021r. przez Sprzedawcę – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

 

 
 
 
 
 
 
……………….………………………… 
 Podpis ** 

 

 

 

 

 

** podpis Osoby / Osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego Podmiotu gospodarczego składającej 

ofertę. 
 

 
 
 
 

______________________________ 

1)  
rozporządzenie 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).  

*  W przypadku, gdy Oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - Oferent nie składa oświadczenia. 


