
RO.2613.3.2022 
Mińsk Mazowiecki, 09.08.2022 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ 

ciągnika rolniczego Ursus K162 Ostrówek (koparko - ładowarki) 

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: 

Gminna Mińsk Mazowiecki 

ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

tel. 25 7562528 

2. Tryb przetargu: 

Przetarg ofertowy przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.). 

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i według 

wzoru stanowiącego znacznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

3. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty: 

Ofertę należy przesłać pod wskazany adres albo złożyć w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki 

pok. nr 102 w zamkniętej kopercie adresowanej według wzoru: 

„Gminna Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Oferta na zakup ciągnik Ursus Ostrówek. Nie otwierać przed 17 sierpnia 2022 r. godz. 10:00" 

Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 17 sierpnia 2022 r. do godz. 10.00. 

Termin związania oferty określa się na 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

4. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

Otwarcie ofert przez komisją przetargową nastąpi w dniu 17 sierpnia 2022 r. 

o godzinie 10:15 w GZGK w Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki, pok. 12. 

5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawaną koparko - ładowarkę: 

Ciągnik rolniczy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu w 
Stojadłach ul. Kołbielska, 05-300 Mińsk Mazowiecki w dniach pracy urzędu, od 10 sierpnia 2022 r. do 
16 sierpnia 2022 r. w godzinach 8.00 - 14.00. 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 
osoby do kontaktu: 

- Tomasz Małkowski - tel. 25 756 25 32 

~anusz Piechoski 



6. Rodzaj, typ sprzedawanego pojazdu, stan techniczny: 

ciągnik rolniczy Ursus K162 Ostrówek (koparko - ładowarka) 

Numer nadwozia: 587523 

Rok produkcji: 1987 

Numer silnika: 578772 

Pojemność silnika: 3120 

Ciągnik wymaga wymiany akumulatora, naprawy ucha siłownika od TURa. Widoczne wycieki z 
siłownika od TURa, maglownicy. Powłoka lakiernicza do regeneracji. 

Pojazd nieużytkowany od 3 lat, ubezpieczony do 03.06.2023. 

7. Inne informacje: 

1. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

2. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu. 

b) nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie z wzorem formularza ofertowego, lub będą 
niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnienia mogłoby prowadzić 
do uznania ich za nową ofertę. 

3. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

4. Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała 

wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i który zaoferuje najwyższą cenę 

za pojazd będący przedmiotem przetargu. 

5. Umowa kupna-sprzedaży sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 

do niniejszego ogłoszenia, zostanie podpisana w terminie do 7 dni po 

ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu. 

6. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości 

Kupujący. 

7. Odbiór przedmiotu sprzedaży na koszt Kupującego. 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWRZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2015/679 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) informuję o 

zasadach przetwarzana Pani/Pana danych osobowych obowiązujących od 25 maja 2018r. : 



1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 

z siedzibą w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14, 

tel. (25) 756 25 00. 

2) Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Albert Woźnica, 

e-mail: iod@minskmazowiecki.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s" na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze. 

4) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań wynikających 

z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 

994). 

5) Posiada Pani/Pan prawo do: 

• zadania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo 

do uzyskania kopii tych danych, oraz prawo do sprostowania tych danych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, 

• przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przestanki: 

- przetwarzanie danych odbywa sia na podstawie umowy zawartej z osoba, której 

dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę. 

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli 

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych 

osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów, bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powzięcia Informacji 

o niezgodnym z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora. 

6) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 

której dane dotyczą, podane prze Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma 

charakter dobrowolny. 

7) Podanie przez Pana/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji 

gdy przesłanki przetwarzania danych osobowych stanowią przepis prawa lub zawarta 



między stronami umowa. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu, 

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 ze zm.) oraz ustawie 

z dnia 14 lipca 2003 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz. U. z 2018r. poz. 217). 


