
II PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ POJAZDU 

ASENIZACYJNEGO – SCANIA P114 

06.09.2021 r.  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie  

spółka z o.o. 69-200 Sulęcin, ul. Daszyńskiego 58 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż n/w pojazdu 

Marka: SCANIA Model pojazdu: 114/340 G 18,0t 

Wersja:P114 GA 4x2NA340 Nr rejestracyjny: FSU 09342 

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy       VIN: YS2P4X20001232466 

 

Data pierwszej rejestracji 
Wskazanie drogomierza 
Okres eksploatacji pojazdu (1997/10/03-2021/07/22) 
Opis rodzaju pojazdu 
Kolor powłoki lakierowej kabiny 
Dop. masa całk. 

Rodzaj kabiny 
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów 
Rozstaw osi 
Jednostka napędowa 
Pojemność / Moc silnika 
Liczba cylindrów / Układ cylindrów 

1997/10/03 
1500000 km 
286 mies. 
ASENIZACYJNY 
Niebieski 2 warstwowy typu uni 

18000 kg  

Krótka / CP 14 
2 / 4x2 / manualna  
4100 mm  
z zapłonem samoczynnym 
 11100 ccm / 250 kW (340 KM) 
6 / rzędowy 

 

Przetarg realizowany jest w trybie art. 701- 705 K.C. 

Nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP. 

CENA WYWOŁAWCZA brutto 9500,00 zł (dziewięć tysięcy pięćset zł) 

WGLĄD W DOKUMENTACJĘ POJAZDU-Pojazd przeznaczony do sprzedaży posiada sporządzoną przez 

rzeczoznawcę ocenę stanu technicznego, która jest do wglądu dla zainteresowanych nabyciem pojazdu w 

siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 58,  

69-200 Sulęcin, w dniach 06.08.2021r. do 16.09.2021r. (po uprzednim umówieniu się telefonicznie, tel. 

95 755 4656,).  

STAN TECHNICZNY POJAZDU- Samochód bez aktualnego przeglądu technicznego, Ważne ubezpieczenie OC, 

pompa ściekowa nowa po półrocznym użytkowaniu, silnik odpala, zły stan techniczny zbiornika i osprzętu, 

kabina nie podnosi się z uwagi na uszkodzenia mocowania podnośnika. Pojazd po długotrwałym postoju. 

Za wady ukryte Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności. 

SKŁADANIE OFERT -Zainteresowani zakupem samochodu proszeni są o składanie pisemnych ofert (wraz z 

proponowaną ceną) na samochód w zaklejonej kopercie z adnotacją: 

„DOTYCZY ZAKUPU POJAZDU ZWIK W SULĘCINIE SP. Z O.O. – SAMOCHÓD ASENIZACYJNY SCANIA P114 NR 

REJ. FSU 09342” 

w sekretariacie pok. nr 3, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 58, 69-

200 Sulęcin do dnia 16 września 2021 r., do godz. 10:00. 



WADIUM - Do przetargu dopuszczone zostaną oferty , dla których zostało opłacone 10% wartości ceny 

wywoławczej jako wadium, na konto Spółki Nr  89 1240 3624 1111 0010 6930 5688 na dwa dni przed 

terminem składania ofert. 

1. Spółka zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:  
a) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zapłacę w całości, (na wniosek oferenta wadium może 
być zaliczone na poczet zapłaty). 
b) Spółka odwołała  postępowanie.  
c) Oferent -wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
d) Oferent nie wygrał przetargu. 
2. Spółka zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent , który wygrał przetarg: 
a) nie dokonał wpłaty za przedmiot przetargu w terminie określonym w przetargu. 
 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DANE: 

Wypełniony Formularz ofertowy 
Wyciąg z przelewu wadium 
Podpisana Klauzula RODO 
Ewentualne pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania firmy/osoby w przetargu  
 

Osoby, które złożą oferty, będą mogły uczestniczyć w ich otwarciu w dniu 16 września 2021 r. o godz. 10:15 

w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 58,  

pok. nr 6. 

Informacja o wynikach przetargu zostanie ogłoszona bezpośrednio po otwarciu kopert z ofertami  

i wywieszona na tablicy ogłoszeń Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. 

Jedynym kryterium wygranej jest najwyższa zaproponowana cena za pojazd. 

W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty, równej najwyższej zaproponowanej cenie, 

przeprowadzona zostanie licytacja ustna lub telefoniczna pomiędzy zainteresowanymi Oferentami lub 

osobami przez nich upoważnionymi natychmiast po otwarciu ofert, ale nie wcześniej niż o godzinie 10:30. 

W przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie 

wywoławczej postępowanie przetargowe zostaje unieważnione.  

Jeżeli Oferent, mimo wygrania przetargu, nie wpłaci ceny nabycia przelewem na rachunek bankowy ZWiK  

w Sulęcinie sp. z o.o. Nr  89 1240 3624 1111 0010 6930 5688 w terminie 7 (siedmiu) dni od daty 

rozstrzygnięcia przetargu, tj. do dnia 23.09.2021r. włącznie, traci prawo do nabycia pojazdu. W takim 

przypadku przetarg zostaje unieważniony. 

Osoba, która wygrała przetarg, będzie mogła odebrać samochód na podstawie wystawionej przez ZWiK  

w Sulęcinie sp. z o.o. faktury, po wpłaceniu zaoferowanej ceny. 

ZWiK w Sulęcinie sp. z o.o. oświadcza, że przedmiot sprzedaży, nie jest w pełni zamortyzowany i nie będzie 

dalej użytkowany w ZWiK w Sulęcinie sp. z o.o., zaś Oferent przyjmuje do wiadomości istniejący stan rzeczy  

i nie wnosi zastrzeżeń co do stanu technicznego przedmiotu sprzedaży. 

ZWiK w Sulęcinie sp. z o.o. nie udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży. 

Informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 95 755 4656,  email: sekretariar@zwiksulecin.pl 

ZWiK w Sulęcinie sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania , zamknięcia przetargu bez wyboru oferty i bez 

podania przyczyny. 

 

Prezes Zarządu 

Tomasz Kluszczyk 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 14 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 maja 2016, str. 1). dalej „RODO”, informuję, że: 

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. 

z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 58 w Sulęcinie (kod pocztowy: 69-200), zwana dalej „Zamawiającym” 

wpisana do Rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000635837, legitymująca się następującym NIP 

429 007 17 94 oraz numerem REGON 365 103 nr tel.: 95 755 56 46, e-mail: sekretariat@zwiksulecin.pl, 

▪ u Zamawiającego wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się 

pod numerem telefonu: 509 936 160 lub za pośrednictwem dedykowanego adresu  

e mail:_iodo@zwiksulecin.pl  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą / są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem - pisemny przetarg na sprzedaż pojazdu   asenizacyjnego – SCANIA P114 

▪ w niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli 

będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących 

przepisów prawa; 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego  

tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych aby 

wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym 

odbiorcom danych np. kurierom (lub placówkom pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom 

upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania. 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia postępowania  

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy oraz przez okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na nim 

obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, 

w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających  

z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Zamawiającego; 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

▪ posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

      -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych       

        osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

      - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

        że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 

- prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 17 ust. 3 lit. b, d 

lub e RODO; 

 -  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO: 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż     

  podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

          

         ……………………………………………... 

          podpis  

 

 

 



                                          Dla: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

  w Sulęcinie Sp. z o.o. 

ul. Daszyńskiego 58 

69-200 Sulęcin 

tel. 95 755 46 56, 

e-mail: sekretariat@zwiksulecin.pl 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

w przetargu NA SPRZEDAŻ POJAZDU ASENIZACYJNEGO – SCANIA P114 nr rej. FSU 09342 

 

1. OFERENT - należy podać pełną nazwę składającego ofertę: 

 

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

 

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

 

adres............................................................................................................................... 

 

tel. .................................................... e-mail: ……………………………… 

 

REGON ................................................................ 

 

NIP ....................................................................... 

 

 

2. Stosownie do przedmiotu przetargu oferuję cenę  brutto: 

 

.................................................................................................................. złotych  

 

(słownie:............................................................................................................),  

 

3. Przyjmuję do wiadomości istniejący stan rzeczy i nie wnoszę zastrzeżeń co do stanu 

technicznego przedmiotu sprzedaży. 

 

Data. …………………………………..      

         

Podpis Oferenta 

mailto:sekretariat@zwiksulecin.pl

