
ZARZĄDZENIE  Nr 26/19 

WÓJTA GMINY GNOJNO  

z dnia 22 maja 2019 r. 

w sprawie zbycia samochodu osobowego Skoda Fabia o numerze rejestracyjnym TBUU219 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przeznacza się do zbycia samochód osobowy  marki Skoda Fabia 1,4 KAT o numerze rejestracyjny 

TBUU219, rok produkcji 2003, nr identyfikacyjny pojazdu: TMBJB16Y233732599. 

§ 2.1. Ogłoszenie o sprzedaży należy podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojnie. 

2. Treść ogłoszenia o sprzedaży stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 3. Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję w składzie: 

1) Piotr Bębas - Przewodniczący; 

2) Bożena Wawszczyk - Członek Komisji; 

3) Sebastian Kiciński - Członek Komisji. 

§ 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2019 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w Gnojnie. 

§ 5. W przypadku braku ofert zakupu samochód przekazany zostanie do stacji demontażu pojazdów. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 WÓJT 

Zbigniew Janik  
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Załącznik do zarządzenia nr 26/19 

Wójta Gminy Gnojno 

z dnia 22 maja 2019 r. 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO 

Wójt Gminy Gnojno ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda 

Fabia o numerze rejestracyjnym TBUU219. Samochód stanowi własność Gminy Gnojno. 

1. Dane pojazdu: 

Marka, typ, model: Skoda Fabia 1,4 KAT Combi 

Rok produkcji: 2003 

Numer identyfikacyjny: TMBJB16Y233732599 

Rodzaj pojazdu: samochód osobowy 

Ilość miejsc: 5 

Masa własna: 1 100 kg 

Rodzaj paliwa: benzyna 

Pojemność: 1 397cm
3 
 

Kolor: niebieski 

Rodzaj skrzyni biegów: manualna 

Przebieg: 374 407  km 

Uwagi: garażowany, brak aktualnych badań technicznych  

 
2. Oględzin samochodu można dokonać do dnia 20 czerwca 2019 r. w godzinach 8:00 – 15:00, po uprzednim 

telefonicznym ustaleniu terminu. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Piotr Bęas - tel. 516 022 893. 

3. Oferty należy składać na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym w sekretariacie Urzędu Gminy 

w Gnojnie (pok. nr 11), Gnojno 145, 28-114 Gnojno w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na 

zakup samochodu osobowego marki Skoda Fabia” do dnia 21 czerwca 2019 r. do godz. 12:00. Oferty 

złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 21 czerwca 2019 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy w Gnojnie (pok. nr 18). Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Komisja dokona wyboru oferty z najwyższą zaoferowaną ceną. 

6. Wybranemu Oferentowi zostanie wystawiona faktura VAT z 14-dniowym terminem płatności. 

7. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po opłaceniu wystawionej faktury VAT. 

8. Wójt Gminy Gnojno zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 
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.......................................................................... 

(miejscowość, data) 

Gmina Gnojno 

Gnojno 145, 28-114 Gnojno 

FORMULARZ OFERTOWY 

Imię i nazwisko/ nazwa Oferenta: .............................................................................................................  

Adres zamieszkania/siedziba Oferenta:  ....................................................................................................  

NIP*:  .........................................................................................................................................................  

Dane do kontaktu: nr tel.: .........................................., e-mail:  .................................................................  

Nawiązując do ogłoszenia o sprzedaży samochodu osobowego marki Skoda Fabia oferuję jego zakup 

za cenę: 

Cena brutto: .................................... zł 

(słownie: ........................................................................................................................................zł) 

1. Oświadczam/Oświadczamy*, że: 

- zapoznałem/zapoznaliśmy* się z warunkami ogłoszenia, nie wnoszę/wnosimy* do nich zastrzeżeń 

oraz uzyskałem/uzyskaliśmy* niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty, 

- znany mi/nam* jest stan techniczny sprzedawanego pojazdu i nie wnoszę/wnosimy* do tego stanu 

uwag. 

2. Wyrażam/Wyrażamy* zgodę na przetwarzanie moich/naszych* danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia procedury przetargowej
1)

. 

.......................................................... 

(czytelny podpis) 

* - niepotrzebne skreślić 

                                                      
1) 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:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina Gnojno, Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel. + 48 413532038 mail gmina@gnojno.eu  
▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Gnojno jest Pan Łukasz Chodór  mail:   lukasz.chodor.iodo@gmail.com 

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