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Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji
Przetarg organizuje i prowadzi:
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku
80-557 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130
KRS 0000033455 REGON 190275904-00036 NIP 583-000-11-90

Przedmiot sprzedaży – pojazdy wycofane z eksploatacji:

I.

Lp.

Numer

Rodzaj

rejestracyjny

pojazdu

GD793HU

ciężarowy

Marka pojazdu

FORD TRANSIT

Rok
produkcji
2005

Cena
wywoławcza
brutto
4 800,00 zł

1

Wyposażenie/

Miejsce

przebieg

postoju/odbioru

189723km/

Gdańsk ul. Towarowa 38

bagażnik
dachowy

2

GD795HU

ciężarowy

FORD TRANSIT

2004

3 440,00 zł

109091km

Gdańsk ul. Towarowa 38

3

GD798HU

ciężarowy

FORD TRANSIT

2005

3 840,00 zł

122507km

Gdańsk ul. Towarowa 38

4

GD947HP

ciężarowy

VW TRANSPORTER

2006

12 240,00 zł

173711km

Gdańsk ul. Towarowa 38

5

GD5058K

specjalny

MULTICAR M30

2006

95 000,00 zł

5729km

Gdańsk ul. Marynarki
Polskiej 130

II.

1.

Warunki udziału w przetargu

W przetargu nie mogą brać udziału osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej i rolnicy ryczałtowi w rozumieniu Ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.177.1054 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26
lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2010.138.930 z
późn. zm), wyjątek stanowią osoby fizyczne będące pracownikami spółki Energa-Operator S.A.

2.

Uczestnik przetargu winien złożyć ofertę zgodną z treścią formularza ofertowego – Załącznik nr 1 – udostępnionego przez Organizatora
na stronie internetowej http:bip.energa-operator.pl.

3.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia WADIUM w wysokości 300,00 złotych za jeden pojazd.
a)

Jeżeli Uczestnik składa ofertę na więcej niż jeden pojazd, wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie
wysokości wadiów za wszystkie pojazdy, na które Uczestnik składa ofertę.

b)

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 48 1240
6292 1111 0010 6661 1832 (Bank Pekao S.A).

4.

c)

Wadium zostanie zwrócone na konto Uczestnika po opłaceniu faktury proforma.

d)

W przypadku wycofania się uczestnika z zakupu, Organizator zatrzymuje wadium.

Ofertę należy złożyć w dni robocze w siedzibie Organizatora: Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130, biuro podawcze pokój nr 2, w terminie
do 05.02.2019 roku godz. 10.00

5.

Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Organizatora z zaznaczeniem daty i godziny złożenia.
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6.

Oferty złożone po terminie, Organizator zwróci niezwłocznie bez otwierania. Zwrot nastąpi na adres Nadawcy.

7.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Organizatora w ostatnim dniu składania ofert jak określono w pkt 4 w pokoju nr 409
o godzinie 10.30

8.

Informacji o przedmiocie sprzedaży udziela Pan Radosław Kołtun tel. 58 527 9681 lub Waldemar Kucza tel. 58 527 9682 w godz.
8.00-12.00.

9.

Informacji w sprawach proceduralnych udziela Pani Małgorzata Kallas tel. 585279268 w godz. 8.00-12.00.

10. Organizator dopuszcza składanie ofert częściowych, odrębnych dla każdego zaoferowanego do sprzedaży pojazdu.
11. Organizator nie udziela żadnych gwarancji na przedmiot sprzedaży i nie bierze odpowiedzialności za ich stan techniczny.

Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
12. Organizator umożliwia obejrzenie przedmiotu sprzedaży w dniu 30.01.2019 roku w godzinach od 09.00-12.00 po wcześniejszym

uzgodnieniu telefonicznym z osobą wskazaną w pkt 8 ogłoszenia.
13. Termin związania złożoną oferta wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu na składanie ofert.
14. Przystępujący do przetargu powinien, zaoferować cenę brutto nie niższą niż cena wywoławcza brutto.
15. Pojazd uważa się za sprzedany, gdy przynajmniej jeden z Uczestników złoży ważną ofertę i zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą

brutto, na dany pojazd.
16. Pojazd zostanie sprzedany Uczestnikowi, który zaoferuje najwyższą cenę brutto za dany pojazd, nie niższą niż cena wywoławcza

brutto.
17. W przypadku, gdy kilku Uczestników przetargu zaoferuje jednakową cenę brutto, Uczestnicy zostaną wezwani (ustnie, telefonicznie, fax

bądź e-mailowo) do złożenia pisemnych ofert dodatkowych na formularzu ofertowym – załącznik nr 1. Warunki udziału w przetargu
zawarte w niniejszym ogłoszeniu będą stosowane odpowiednio do wyboru oferty dodatkowej.
18. Organizator zamieści informację, o wyborze najkorzystniejszych ofert, bądź unieważnieniu przetargu na stronie internetowej,

http:bip.energa-operator.pl.
19. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, Organizator wystawi faktury proforma.
20. Faktury proforma zostaną przekazane do Uczestników drogą elektroniczną na adres wskazany w ofercie.
21. Należności na zakupiony pojazd/pojazdy, zostaną przekazane przez Uczestnika, którego oferta została wybrana, przelewem na konto

wskazane przez Organizatora na fakturze proforma, w terminie 7 dni od daty otrzymania. W terminie 7 dni od dokonania zapłaty
Organizator wystawi fakturę VAT.
22. Wydanie przedmiotu sprzedaży z miejsca jego postoju, nastąpi po wniesieniu zapłaty przez Uczestnika.
23. Uczestnik, który dokonał zapłaty, w ciągu 5 dni roboczych od daty zapłaty, zobowiązany jest do odbioru przedmiotu sprzedaży własnym

kosztem i staraniem.
24. Obowiązkiem Uczestnika przetargu jest zapoznanie się z warunkami przetargu i jego przedmiotem.
25. Uczestnik przetargu podczas otwarcia ofert zobowiązany jest przedłożyć Organizatorowi dokument stwierdzający tożsamość lub

pełnomocnictwo do reprezentowania i udziału w przetargu.
26. Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bądź jego części bez podania przyczyny na każdym etapie

postępowania, bez możliwości żądania odszkodowania przez Uczestnika przetargu.
27.

Organizator, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 zwane RODO, przekazuje wymagane informacje w
załączniku nr 2 do ogłoszenia.

28. Organizator zawrze z Uczestnikiem umowę sprzedaży pojazdu, zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.
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Sposób przygotowania oferty

1.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim.

2.

Formularz oferty winien być sporządzony zgodnie z wzorem co do treści określonym w załączniku nr 1.

3.

Oferta oraz wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być parafowane lub podpisane przez osobę
uprawnioną do reprezentacji Uczestnika przetargu. Niespełnienie tego wymogu spowoduje unieważnienie oferty lub nieuwzględnienie
poprawek.

4.

Przed upływem terminu składania ofert Uczestnik przetargu może wycofać złożoną ofertę lub wprowadzić zmiany do oferty.
Oświadczenie
o wycofaniu oferty lub zmianie oferty, Uczestnik winien doręczyć Organizatorowi na piśmie przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenie to powinno być opakowane tak jak oferta i dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.

5.

Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu zgodnie z wzorem:
Nazwa i adres
Uczestnika

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku
80-557 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130
„Oferta na zakup pojazdów”
Nie otwierać przed dniem: 05.02.2019 roku godz. 10.30

IV.

Wykaz załączników:
1. załączniku nr 1 - formularz ofertowy
2. załączniku nr 2 – obowiązek informacyjny
3. załączniku nr 3 – wzór umowy sprzedaży pojazdu
Podpisy członków Komisji:
Regina Podwalska

……………………………………

Małgorzata Kallas

……………………………………

Radosław Kołtun

…………………………………….

Waldemar Kucza

……………………………………

Zatwierdzam:

…………………………………………
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o
sprzedaży samochodów
OFERTA
Przedmiot: Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Organizator i prowadzący przetarg: ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80 - 557 Gdańsk
NIP 583 000 11 90 REGON 190275904-036, KRS 0000033455
1.

Uczestnik..............................................................................................................................................................................

adres,ul…......................................................................................................................................................................................
nr telefonu ......................................... e-mail: ……..………………………………..…………………....………..…….
NIP.................................................................,KRS……………………………………………REGON………………………………
PESEL (w przypadku złożenia oferty przez pracownika ENERGA – OPERATOR S.A) ……………………………………………………….
Nazwisko i Imię osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Uczestnika …………………………………………………….
Osoba do kontaktu z Organizatorem……………………nr tel. …………………e-mail………………………………………………..

2.

Oferuję zakup następujących pojazdów w cenie brutto:

Numer

Rodzaj

rejestracyjny

pojazdu

GD793HU

ciężarowy

FORD TRANSIT

2005

2

GD795HU

ciężarowy

FORD TRANSIT

3

GD798HU

ciężarowy

4

GD947HP
GD5058K

Lp.

Rok

Cena

Wyposażenie/

Miejsce

przebieg

postoju/odbioru

4 800,00 zł

189723km/
bagażnik
dachowy

Gdańsk ul.
Towarowa 38

2004

3 440,00 zł

109091km

FORD TRANSIT

2005

3 840,00 zł

122507km

ciężarowy

VW TRANSPORTER

2006

12 240,00 zł

173711km

specjalny

MULTICAR M30

2006

95 000,00 zł

5729km

Gdańsk ul.
Towarowa 38
Gdańsk ul.
Towarowa 38
Gdańsk ul.
Towarowa 38
Gdańsk ul.
Marynarki
Polskiej 130

Marka pojazdu

produkcji

wywoławcza
brutto

1

5

Oferowana
cena brutto

3.

Akceptuję brak gwarancji na pojazdy wycofane z eksploatacji.

4.

Akceptuję, że Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za pojazdy wycofane z eksploatacji.

5.

Akceptuję, brak odpowiedzialności Organizatora za stan techniczny pojazdów wycofanych z eksploatacji.

6.

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni, licząc od dnia upływu terminu na składanie ofert.

7.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o pisemnym przetargu nieograniczonym na
sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

8.

Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdów i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

9.

Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do wpłacenia całości ceny nabycia w terminie 7 dni od daty
otrzymania faktury proforma.

10. Oświadczam, że odbiorę pojazd/y wskazany/ne w niniejszej ofercie w pozycji nr ………………………………………………….. w ciągu
5 dni roboczych, po wniesieniu zapłaty.
11. Oświadczam, że własnym kosztem i staraniem odbiorę przedmiot przetargu z miejsca wskazanego przez Organizatora..
12. Oświadczam że wpłaciłem WADIUM w wysokości …………………
13. Akceptuję, że Organizator zatrzyma wadium w przypadku rezygnacji z zakupu.
.............................. dn. .................................

......................................................................................................................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania dostawcy/wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o sprzedaży
samochodów
Uprzejmie informujemy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk.
2) Nasze dane kontaktowe to: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub
korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, czyli do zawarcia i realizacji umowy
cywilno-prawnej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane przetwarzane będą także w celach wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest:
dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
5) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.
6) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a. Uprawnione organy publiczne,
b. Spółki Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
c. Podmioty dostarczające korespondencję,
d. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
e. Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych;
f. Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Twoje dane
osobowe.
7) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4.
a. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane
przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
b. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.
c. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8) Informujemy o przysługującym prawie do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,
d. przenoszenia danych,
e. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. zakończono
przechowywanie dokumentacji w okresie wynikającym z przepisów prawa.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).
9) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

UMOWA SPRZEDAŻY POJAZDU

zawarta w dniu ……………………… r. w ……………………
pomiędzy
ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk,
Oddział ………………… zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000033455 przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w całości wpłaconym 1.221.110.400,00 zł NIP
583-000-11-90, REGON 190275904, reprezentowaną przez:
.........................................................
.........................................................
zwaną dalej Sprzedającym
a
………..[pełna nazwa i dane podmiotu lub imie, nazwisko i dane pracownika spółki] ……………...
zwanym dalej Kupującym.

1.

2.
3.

1.
2.

1.
2.
3.

§1
Sprzedający oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem pojazdu używanego marki [marka wersja
model], rok prod: [rok], numer rejestracyjny: [nr rej], numer nadwozia [nr nadwozia], o przebiegu
[przebieg km/mth] z następującym wyposażeniem: [kluczowe wyposażenie albo zabudowa, albo
urządzenie].
Sprzedający oświadcza, że pojazd, o którym mowa w ust. 1 jest wolny od wad prawnych oraz praw
osób trzecich i nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu i nie zgłasza uwag lub zastrzeżeń do
jego stanu technicznego.
§2
Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje pojazd opisany w §1 ust.1 za cenę ………………….. zł
(słownie: ………………… zł …../100).
Sprzedaż pojazdu jest zwolniona z podatku od towarów i usług [lub – niepotrzebne wykasować]
Do ceny pojazdu w ust. 1 doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi
przepisami.

§3
Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT w ciągu 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
Kupujący zobowiązuje się dokonać płatności za przedmiot umowy przelewem bankowym na konto
bankowe Sprzedającego wskazane w fakturze w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.
Wpływ należności na konto bankowe Sprzedającego jest warunkiem koniecznym do przekazania
przez Sprzedającego Kupującemu:
a. pojazdu, o którym mowa w § 1 umowy
b. dowodu rej. i potwierdzenia ubezpieczenia OC
c. karty pojazdu (jeśli została wydana)

d. kluczyków do pojazdu.
4.
Wydanie Kupującemu przedmiotu umowy nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony i zostanie
potwierdzone podpisaniem przez Kupującego i Sprzedającego protokołu zdawczo-odbiorczego.
Sprzedający upoważnia każdą z niżej wymienionych osób do podpisania w imieniu Sprzedającego
protokołu zdawczo-odbiorczego:
a. ………………………………..
b. ………………………………..
5. Sprzedający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nr
NIP:……..
6. Kupujący oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nr NIP:……..

§4
Strony umowy ustalają wyłączenie odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi.
§5
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy
oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.
§6
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie
przepisy kodeksu cywilnego.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§8
Dla sporów wynikłych na tle niniejszej umowy właściwy będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę
Sprzedającego.
§9
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający:

Kupujący:

