
SM-FN-AD.220.3.6.2019                                                                    Lublin, 23 lipca 2019 r.

OGŁOSZENIE o SPRZEDAŻY ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKU

SPRZEDAJĄCY: 
STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN w imieniu GMINY LUBLIN

1. Nazwa i adres Sprzedającego
Gmina Lublin 
Plac Króla Władysława Łokietka 1,
20-109 Lublin,
w imieniu której działa:
Straż Miejska Miasta Lublin 
ul. Podwale 3 A, 20-117 Lublin 
nr tel (081) 466 50 00           nr fax (081) 466 50 01 
NIP 946-257-58-11
REGON 432 68 64 60 
Strona internetowa: www.986.pl 
Strona Biuletynu Informacji Publicznej: http://sm.bip.lublin.eu/ 
Adresy e-mail: sm@lublin.eu   sekretariat@986.pl
Adres ESP na platformie ePUAP:      /sm_lublin/SkrytkaESP
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: 7:30-15:30.

2. Tryb postępowania
Postępowanie  prowadzone  jest  w  drodze  pisemnego  przetargu  nieograniczonego  na 
sprzedaż pojazdu służbowego Straży Miejskiej Miasta Lublin – Fiat Ducato

3. Opis 
Przedmiotem sprzedaży jest pojazd służbowy Straży Miejskiej Miasta Lublin. 
a) Charakterystyka pojazdu:

– samochód osobowy marki  Fiat  model:  Ducato  33 3.0  M-jet  Kat  E4 3.3t,  nr  rej. 
LU660FS,

– rok produkcji: 2008
– nr identyfikacyjny (VIN): ZFA25000001588103
– pojemność/moc silnika: 2999 ccm/116 kW (158 KM)
– rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
– dopuszczalna masa całkowita/ładowność: 3300 kg/1310 kg
– rodzaj napędu/skrzynia biegów: przedni (4x2)/manualna
– rozstaw osi: 3000 mm
– kolor:  srebrny  2-warstwowy  z  efektem  metalicznym,  oklejenie  specjalne  Straży 

Miejskiej
– przebieg: 407338 km
– wyposażenie  standardowe:  ABS+EBD,  alternator  wzmocniony,  fartuchy  p/błotne 

tylne, fotel kierowcy z podłokietnikiem z regulacją wysokości i regulacją lędźwiową, 
fotel  pasażera podwójny,  immobilizer,  regulowana kolumna kierownicy,  komputer 
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pokładowy,  lusterka  zewnętrzne  podgrzewane  i  regulowane  elektrycznie,  szyby 
przednie  boczne  regulowane  elektrycznie,  przeszklona  przegroda  przestrzeni 
ładunkowej,  uchwyty  i  listwy  do  mocowania  ładunków,  wspomaganie  układu 
kierowniczego  elektryczne  Servotronic,  poduszka  powietrzna  kierowcy,  zamek 
centralny zdalnie sterowany, pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe,

– wyposażenie  dodatkowe:  drzwi  boczne  lewe  przesuwne,  drzwi  boczne  prawe 
przeszklone,  klimatyzacja,  ASR,  szyby  przyciemniane,  autoalarm,  poduszka 
powietrzna pasażera.

– ubezpieczenie OC: ważne do maja 2020 r.

b) Opis stanu technicznego pojazdu:
Brak ważnych badań technicznych, uszkodzony i wybudowany silnik, w dachu otwory po 
mocowaniu lampy ostrzegawczej, przewiercone błotniki przednie, drzwi, słupki przednie 
i tylne celem montażu krat osłonowych, uszkodzony próg drzwi przednich lewych, korozja 
elementów nadwozia.

c) Zapoznanie się ze stanem technicznym pojazdu
Pojazd będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie firmy  Oleszek Auto 
Express  Sp.J.  ul.  Polna  4,  21-010  Łęczna  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  terminu 
i w obecności pracownika Sprzedającego wskazanego w pkt 9.

Załącznik  nr  1  do  niniejszego  ogłoszenia  stanowi  dokumentacja  fotograficzna  stanu 
pojazdu.

4. Cena
4.1.  Cena  wywoławcza  pojazdu  (wartość  pojazdu  oszacowana  przez  uprawnionego 
rzeczoznawcę) to 3.300,00 zł.
4.2. Cena zaoferowana w złożonej ofercie nie może być niższa niż cena wywoławcza.  
W przeciwnym wypadku, Sprzedający odrzuci taką ofertę.

5. Wadium
Sprzedający nie żąda wniesienia wadium. 

6. Umowa
Sprzedający wymaga, aby umowa w sprawie kupna przedmiotu przetargu zawarta była wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

7. Warunek udziału w postępowaniu
Ofertę na zakup pojazdu może złożyć wyłącznie podmiot, który jest podatnikiem, o którym
mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (jedn. tekst
Dz. U. z 2016., poz. 710 ze zm.), zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które winny składać się na ofertę
Kupujący  zainteresowani  nabyciem  pojazdu  zobowiązani  są  złożyć  następujące 
dokumenty oraz oświadczenia: 

1) formularz ofertowy wg załącznika nr 3
2) odpis  z  właściwego  rejestru  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności  

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3) w  przypadku  ustanowienia  pełnomocnika,  należy  złożyć  pełnomocnictwo  do 
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reprezentowania Kupującego. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do 
jakich  czynności  prawnych  dana  osoba/y  została/y  umocowana/e  (w  formie 
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem).

9. Osoba do kontaktu
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Kupującymi jest
Paulina Marczak vel Marczuk nr tel. 81 466 50 09 e-mail: pmarczak@986.pl 

lub za pośrednictwem Sekretariatu Straży Miejskiej Miasta Lublin pod nr tel. 81 466 50 00

10. Miejsce publikacji ogłoszenia:
1) strona internetowa, na której zamieszczone jest ogłoszenie:  www.986.pl  w zakładce: 
BIP >Ogłoszenia>>2019.  Na stronie tej  Zamawiający będzie zamieszczał  również inne 
informacje związane z niniejszym postępowaniem,
2) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

11. Opis sposobu przygotowania oferty
11.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim  na komputerze, maszynie do pisania lub 
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.

11.2.  Dokumenty składające się  na ofertę  winny być  podpisane przez Kupującego lub 
osobę/y upoważnioną/e  do występowania w imieniu Kupującego (uprawnioną/e zgodnie 
z odpisem z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności 
gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną).

11.3. Sprzedający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można 
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera  
pełnego  imienia  i  nazwiska,  to  musi  być  uzupełniony  pieczęcią  lub  w  inny  sposób 
umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.

11.4.  Jeżeli  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Kupującego  wymagane  jest 
zastosowanie  tzw.  reprezentacji  łącznej,  wówczas  wszystkie  dokumenty  muszą  być 
podpisane przez zobowiązane osoby.

11.5. Każdy Kupujący może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

11.6. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, trwale zamkniętej kopercie zaadresowanej 
następująco:

STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN ul. Podwale 3A,  20-117 LUBLIN

oraz oznakowanej tekstem:

Oferta na zakup pojazdu Fiat Ducato
Nie otwierać przed 31 lipca 2019 r. przed godziną 10:15

Znak sprawy: SM-FN-AD.220.3.6.2019 

a ponadto opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Kupującego.
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11.7.  WAŻNE!  W  przypadku  nieprawidłowego  zaadresowania  oferty,  Sprzedający  nie 
bierze odpowiedzialności  za złe skierowanie przesyłki  lub jej  przedterminowe otwarcie. 
Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1.Oferty  należy  składać  w  Straży  Miejskiej  Miasta  Lublin,  ul.  Podwale  3A,  20-117 
Lublin, Sekretariat p. 161.

12.2. W postępowaniu wezmą udział  oferty,  które wpłyną do dnia 31 lipca 2019 r. do 
godziny  10:00 na  adres  wskazany  w  ust.12.1.  Decydujące  znaczenie  dla  oceny 
zachowania  powyższego  terminu  ma  data  i  godzina  wpływu  oferty  do  Sekretariatu 
Sprzedającego, a nie data nadania przesyłki pocztowej czy kurierskiej.

12.3. Otwarcie ofert nastąpi dnia  31 lipca 2019 r. o godzinie 10:15 w Straży Miejskiej 
Miasta Lublin, 20-117 Lublin, ul. Podwale 3A, p. 166.

13. Kryterium oceny ofert
13.1. Sprzedający  wybierze ofertę Kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę.

13.2.  W  przypadku  złożenia  dwóch  lub  więcej  ofert  o  jednakowej  najwyższej  cenie, 
Sprzedający  przeprowadzi  dodatkowy  przetarg  ustny  dla  tych  oferentów,  którzy 
zaoferowali jednakowe ceny. Oferenci zostaną poinformowani o dodatkowym terminie. 

14. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
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”, Zamawiający informuje, że: 

1)  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Straż  Miejska  Miasta  Lublin 
z siedzibą 20-117 Lublin, przy ul. Podwale 3A, zwany dalej Administratorem.
2) Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych u Administratora: e-mail: iod@986.pl, tel. 81 
466 50 40; lub pisemnie na adres siedziby Zamawiającego, wskazany w pkt 1.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO),

– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e 
RODO), 

– realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
– w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie 

na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 
ust. 1 lit. a RODO). 

5) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy 
prawa , zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda. 
6) posiada Pani/Pan prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
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– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 
– przenoszenia danych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego;
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu  decyzji, 
w tym profilowaniu;
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zdefiniowany w Jednolitym 
Rzeczowym Wykazie Akt Straży Miejskiej Miasta Lublin.

23. Załączniki do ogłoszenia
1. Załącznik nr 1 – dokumentacja  fotograficzna pojazdu
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy
3. Załącznik nr 3 – formularz ofertowy

     /-/ Paweł Bakiera
 Zastępca Komendanta

     Straży Miejskiej Miasta Lublin
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