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Minsk Mazowiecki, 18.03.2020 r.

OGtOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAZ

rowniarki drogowej Baukema SHM5-200

1. Nazwa i siedzlba organizatora przetargu:

Gminna Minsk Mazowiecki

ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk 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 niewaznosci, powinna bye sporz^dzona w formie pisemnej i wedtug
wzoru stanowi^cego zat^cznik nr 1 do niniejszego ogtoszenla.

3. Termin, miejsce i tryb ztozenia oferty:

OfertQ nalezy przesiac pod wskazany adres albo ztozyc w Urz^dzie Gminy Minsk Mazowiecki

pok. nr 102 w zamkni^tej kopercie adresowanej wedtug wzoru:

„Gminna Minsk Mazowiecki ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

Oferta na zakup rowniarki drogowej Baukema SHM5-200 Nie otwierac przed 31 marca 2020

r. godz. 10:00"
Ostateczny termin sktadania ofert ustala si^ na dzieh 31 marca 2020 r. do godz. 10.00.

Termin zwi^zania oferty okresia sl^ na 14 dni od ostatecznego terminu sktadania ofert.

4. Miejsce I termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert przez komisj^ przetargow^ nast^pi w dniu 31 marca 2020 r.

o godzinie 10:15 w GZGK w Minsku Mazowieckim, ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk
Mazowiecki, pok. 12.

5. Miejsce i termin, w ktorym mozna obejrzec sprzedawan^ rownlark^:
Rowniarki b^d^cq przedmiotem przetargu mozna obejrzec po wczesniejszym

umowieniu na targowisku gminnym w Stojadtach ul. Kotbielska, 05-300 Minsk
Mazowiecki w dniach pracy urz^du, od 18 lutego 2020 r. do 31 marca 2020 r. w

godzinach 8.00 - 15.00.

Szczegotowe Informacje na temat przedmiotu sprzedazy mozna uzyskac pod
numerami telefonow osob do kontaktu:

- Tomasz Matkowski - tel. 795-470-068

- Daniel Macios - tel. 795-470-068

6. Rodzaj, typ sprzedawanego pojazdu, stan techniczny:

rowniarka drogowa Baukema SHM5-200

Numer identyfikacyjny pojazdu: P/N2162

Rok produkcji: 1989

Nr fabryczny: 2162

Typ silnika: 6VD 14,5/12-2SRW



Rowniarka wymaga wymiany sprz^gta, akumulatorow, dr^zka lewarka zmiany

blegow w reduktorze, cz^sciowo ogumienia.

7. Cena wywotawcza:

Cena wywotawcza brutto wynosi: 23000 ztotych

8. Inne informacje:

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

2. Komisja przetargowa odrzuci ofertQ, jezeli:

a) zostata ztozona po wyznaczonym terminie lub w niewtasciwym miejscu.

b) nie zawiera danych i dokumentow, zgodnie z wzorem formularza ofertowego, lub sq
one niekompletne, nieczytelne lub budz^ inn^ w^tpliwosc, zas ztozenie wyjasnien

mogtoby prowadzic do uznania ich za now^ ofert^.

3. 0 odrzucenlu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwtocznie oferenta.
4. Komisja przetargowa wybierze oferenta, ktorego oferta b^dzie spetniata

wymagania okreslone w niniejszym ogtoszeniu i ktory zaoferuje najwyzszq cen^

za pojazd b^d^cy przedmiotem przetargu.

5. Umowa kupna-sprzedazy sporz^dzona wedtug wzoru stanowi^cego zat^cznik nr 2
do niniejszego ogtoszenia, zostanie podpisana w terminie do 7 dni po
ostatecznym rozstrzygni^ciu przetargu.

6. Wszystkie koszty zwi^zane z nabyciem przedmiotu sprzedazy ponosi w catosci
Kupujgcy.

7. Odbior przedmiotu sprzedazy na koszt Kupuj^cego.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWRZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W zwi^zku z realizacj^ wymogow Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie oochronie danych) informuj^ o

zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych obowi^zuj^cych od 25 maja 2018r.:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Minsk Mazowiecki

z  siedzibq w Urz^dzie Gminy Minsk Mazowiecki przy ul. Chetmohskiego 14,

tel. (25) 756 25 00.

2) Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Albert Woznica,

e-mail: iod@minskmazowiecki.pl,

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

tj. przetwarzanie jest niezb^dne do wypetnienia obowlqzku prawnego ci^z^cego

na Administratorze.

4) Ceiem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadah wynikajqcych

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

994).

5) Posiada Pani/Pan prawo do:



• zqdania od Administratora dostQpu do swoich danych osobowych, w tym prawo

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

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usuni^cia lub ograniczenia przetwarzania

danych osobowych,

•  przenoszenia danych w przypadku gdy t^cznie spetnione sq nast^puj^ce przestanki:

o przetwarzanie danych odbywa si^ na podstawie umowy zawartej z osob^, ktorej

dane dotyczq lub na podstawie zgody wyrazonej przez osob^.

o przetwarzanie odbywa sIq w sposob zautomatyzowany.

•  cofni^cia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jezeli

przetwarzanie danych odbywa siQ na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych

osobowych w jednym lub w wi^kszej liczbie okreslonych ceiow, bez wptywu

na zgodnosc z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofniQclem.

•  wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powzi^cia Informacji

0 niezgodnym z prawem przetwarzanlu danych osobowych przez Administratora.

6) W sytuacjl, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sIq na podstawie zgody osoby,

ktorej dane dotyczq, podanie prze Pani^/Pana danych osobowych Adminlstratorowi ma

charakter dobrowolny.

7) Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych jest obowi^zkowe, w sytuacjl

gdy przestankQ przetwarzania danych osobowych stanowl przepis prawa iub zawarta

mi^dzy stronami umowa.

8) Panl/Pana dane osobowe nie podlegaj^ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzjl,

wtym profiiowaniu,

9) Panl/Pana dane osobowe b^d^ przechowywane przez czas okresiony w Rozporz^dzeniu

Prezesa Rady Minlstrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kanceiaryjnej,

jednoiitych rzeczowych wykazow akt oraz Instrukcji w sprawie organlzacji i zakresu

dziatania archiwow zaktadowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 ze zm.) oraz ustawie

z  dnIa 14 llpca 2003 roku o narodowym zasobie archlwalnym I archlwach

(Dz. U.z2018r. poz. 217).
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Piechoski


