
Ciechanów, dnia 18 lutego 2020 r..

Znak sprawy: ZP.2111.3.2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

DRUGI PUBLICZNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ RĘBAKA JUNKKARI

1. Nazwa i siedziba sprzedającego

Powiatowy Zarząd Dróg

06-400 Ciechanów

ul. Mazowiecka 7

tel/fax: 023 672 54 14

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie w sali konferencyjnej

na I piętrze w dniu 10 marca 2020 roku o godzinie 10:00. 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku

ruchomego

Składniki rzeczowe majątku ruchomego, będące przedmiotem sprzedaży można oglądać  od dnia

ukazania  się  ogłoszenia do  dnia  06  marca  2020  roku  r.  w  godz.  08:00  –  14:00  w siedzibie

sprzedającego przy ul. Sienkiewicza 35.  Wymagane jest telefoniczne ustalenie terminu oględzin.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  023 672 47 47.

4. Rodzaj i typ sprzedawanego składnika majątku ruchomego

Lp Nazwa Numer 
fabryczny

Parametry techniczne Rok 
produkcji

2. Rębak JUNKKARI 716/2007 • opis działania - rębak zawieszany z napędem do ciągnika JUNKKARI typ HJ 5G 
pozwala uzyskać zrębki o długości 6-12 mm

• masa - 385 kg
• max średnica pnia do rozdrobnienia - 170 mm
• wydajność - 4-8 m3/h
• liczba noży tnących - 4 szt.
• obroty wirnika 540-1000 obr/min
• zapotrzebowanie mocy - 50-70 KM

2007

• Cena wywoławcza brutto 16.500,00 złotych

Przy sprzedaży przedmiotowego sprzętu obowiązuje zwolnienie z podatku VAT, tj. wartość brutto jest równa wartości
netto. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018
r., poz. 2174 ze zm.) "Zwalnia się od podatku  dostawę  towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności
zwolnionej  od  podatku,  jeżeli  z  tytułu  nabycia,  importu  lub  wytworzenia  tych  towarów  nie  przysługiwało
dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego". 
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5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

1) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny 

wywoławczej, tj.:  1 650,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych);

2) wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu;

3) wadium należy wpłacić przelewem na rachunek  bankowy Zamawiającego:  

PKO  Bank  Polski  75  1020  1592  0000  2302  0255  1521  do  dnia  09  marca  2020  r.

z dopiskiem wadium dot. sprzedaży Rębaka JUNKKARI.

4) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone,

zwrócone  zostanie  w  terminie  7  dni  –  odpowiednio  od  dnia  dokonania  wyboru  lub

odrzucenia oferty,

5) wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,

6) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg, będzie się 

uchylał od zawarci umowy kupna - sprzedaży.

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta

1) oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

a) imię i nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, fax,

e-mail NIP oraz Numer REGON

b) oferowaną cenę  i warunki jej zapłaty,

c) oświadczenie  oferenta,  że  zapoznał  się  ze  stanem  składnika  rzeczowego  majątku

ruchomego będącego przedmiotem niniejszego przetargu albo że ponosi odpowiedzialność

za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika;

d) dowód wniesienia obowiązującego wadium,

e) zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2).

Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca 

1) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem "Oferta przetargowa na zakup

rębaka Rębaka JUNKKARI - nie otwierać przed dniem 10.03.2020r. godz. 10:00;

2) ofertę należy złożyć do dnia 10.03.2020 r. do godziny 9:45 w siedzibie Powiatowego Zarządu

Dróg w Ciechanowie, ul. Mazowiecka 7, 06-400 Ciechanów, sekretariat;

3) termin związania ofertą 30 dni.
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9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek

z ofert, bez podania przyczyn.

10. Inne informacje

1)  przetarg  prowadzony  jest  zgodnie  z  obowiązującymi  u  sprzedającego  procedurami

wewnętrznymi  -  Regulaminem  przetargu  na  sprzedaż  mienia  ruchomego,  stanowiącym

załącznik  do  Zarządzenia  nr  5/2020  p.  o.  Kierownika  Powiatowego  Zarządu  Dróg

w Ciechanowie z dnia  18 lutego 2020 roku w sprawie trybu sprzedaży składnika rzeczowego

majątku ruchomego, tj. rębaka JUNKKARI; 

2)  dokumentacja  postępowania  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  pod  adresem

www.pzdciechanow.pl oraz bip.pzdciechanow.pl;

3) komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:

a) oferta  została  złożona  po  wyznaczonym  terminie,  w  niewłaściwym  miejscu  lub  przez

oferenta, który nie wniósł wadium;

b)  nie zawiera danych i/lub dokumentów, o których mowa w pkt 7 lub są one niekompletne,

nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby

prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

4) komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty, 

5) komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany sprzęt;

w przypadku braku ofert przetarg unieważnia się.

6) W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferowało tę samą cenę (równą najwyższej

zaoferowanej cenie), komisja przetargowa postanowi o kontynuowaniu przetargu publicznego w

formie aukcji między tymi oferentami. Komisja zawiadomi oferentów, którzy złożyli równorzędne

oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji,

7) ceny ofert dodatkowych nie mogą być niższe niż zaoferowane ceny w ofercie.

11. Termin zawarci umowy sprzedaży

1) zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (wzór umowy

zał. nr 2);

2)  osoba  uczestnicząca  w  przetargu,  która  zaoferowała  najwyższą  cenę  będzie  mogła  odebrać

sprzęt  po  wpłaceniu  przelewem na rachunek  Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie  całej

zaoferowanej  ceny  i  podpisaniu  umowy  sprzedaży  w terminie  nie  dłuższym niż  7  dni  od  dnia

rozstrzygnięcia przetargu;

3) sprzedający zastrzega sobie własność  sprzętu do chwili uiszczenia przez nabywcę ceny nabycia.
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12. Klauzula informacyjna RODO 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2019
Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg 
w Ciechanowie z dnia 02 stycznia 2019 
roku

Informacja udzielana na podst. art. 12 ust. 1  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 Dz.U.UE.L.2016.119.1

W  związku  z  obowiązywaniem  od  dnia  25  maja  2018  r.  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  Dz.U.UE.L.2016.119.1,  na  podstawie  art.  13  ust.  1  i  2
ww. Rozporządzenia uprzejmie informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie z siedzibą w

Ciechanowie  przy  ul.  Mazowieckiej  7;  dane  kontaktowe:  numer  telefonu  23  673  78  14
w godzinach pracy PZD, adres e-mail: pzd@pzdciechanow.pl;

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony
danych, pod adresem mailowym: iod@pzdciechanow.pl,  tel. 23 673 78 14;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań zmierzających do sprzedaży
składnika rzeczowego mienia ruchomego PZD na PZD (podstawa prawna: art.  6 ust. 1  lit.  c
Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego  ciążącego
na administratorze);

Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z:
a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
b) ustawy z dnia Kodeksu cywilnego,
c) aktów wykonawczych do ww. ustaw.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą
być:

a) Starostwo Powiatowe w Ciechanowie;
b) gminy z terenu powiatu ciechanowskiego;
c) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu PZD na podstawie zawartej z PZD 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
d) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa  (m. in. policja, prokuratura, sądy, komornicy).
5. Dane  osobowe  od  momentu  pozyskania  będą  przechowywane  przez  okres  wynikający

z regulacji prawnych - kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym rzeczowym
wykazie  akt  w  Powiatowym  Zarządzie  Dróg  w  Ciechanowie  stanowiącym  załącznik
nr  2  do Zarządzenia nr 3/2012 Kierownika Powiatowego Urzędu Dróg w Ciechanowie z dnia
6  kwietnia  2012  roku  w  sprawie  ustalenia  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitego  rzeczowego
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wykazu akt oraz instrukcji kancelaryjnej w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt
Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie;

6. W związku z przetwarzaniem przez PZD danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do
żądania:
1) dostępu do swoich danych osobowych; 
2) sprostowania swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
5) przenoszenia   swoich danych osobowych;
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

7. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  do  Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak
możliwości udziału w postępowaniu przetargowym. 

9. W  trakcie  przetwarzania  danych  osobowych  żadne  decyzje  dotyczące  Państwa  nie  będą
zapadać  automatycznie  oraz  nie  będą  tworzone  żadne  profile,  co  oznacza,  że  nie  będą
podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

10. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  zostaną  przekazane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej.

13. Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

p. o. Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg 

w Ciechanowie 

mgr inż Robert Szepietowski
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