
Załącznik do ogłoszenia o przetargu na zbycie samochodu osobowego 

 

Regulamin przetargu na zbycie samochodu osobowego będącego własnością 
Powiatu Bialskiego 

 
§ 1. 

[Organizator] 

Organizatorem przetargu jest Powiat Bialski – Starostwo Powiatowe w Białej 

Podlaskiej. 
 

§ 2. 
[Przedmiot przetargu] 

1. Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy marki SKODA, model Fabia 1,4 

TDI, typ sedan, rok produkcji 2005, nr rejestracyjny LB 15995, stanowiący mienie 

Powiatu Bialskiego, zwany dalej „samochodem”. 

2. Ze stanem technicznym samochodu można zapoznać się podczas oględzin w 

dniach roboczych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej (poniedziałek-

piątek 8:00-15:00) po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (tel. 83 35 11 356) 

dokładnego terminu wizji w miejscu zaparkowania pojazdu, tj. na parkingu 

Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Szczegółowych informacji o 

przetargu oraz danych dot. samochodu udziela p. Sławomir Maksymiuk (tel. 83 35 

11 356). 

 

§ 3. 
[Cena wywoławcza] 

Cena wywoławcza samochodu wynosi 3900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset 

zł i 00/100). 

 

§ 4. 
[Ogłoszenie i komisja] 

1. Ogłoszenie o przetargu podlega zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń oraz 

stronie internetowej Starostwie Powiatowego w Białej Podlaskiej. 

2. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa złożona z sześciu osób, z których 

jedna pełni funkcję przewodniczącego. 



3. W przetargu nie mogą uczestniczyć członkowie komisji przetargowej, osoby 

najbliższe tych członków w rozumieniu art. 115 § 11 k.k. oraz osoby w takim 

stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości 

co do bezstronności komisji przetargowej. 

 

§ 5. 
[Oferty] 

1. Podmioty zainteresowane nabyciem samochodu zobowiązane są do złożenia 

pisemnej oferty zawierającej dane: imię, nazwisko, nazwę podmiotu, adres, 

telefon, NIP i nr KRS (jeśli posiada) oraz oferowaną cenę według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu w terminie do 17 grudnia 2020 r. do 

godz. 10:00. 

2. Ofertę należy wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, 

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska lub złożyć osobiście w kancelarii ogólnej 

Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. 

3. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na 

zbycie samochodu osobowego – NIE OTWIERAĆ do 17 grudnia 2020 r. godz. 

10:00”. 

4. Do oferty należy dołączyć: 

1) oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu o zapoznaniu się: 

a) ze stanem prawnym oraz technicznym samochodu i niewnoszeniu 

zastrzeżeń w tym zakresie; 

b) z projektem umowy sprzedaży stanowiącym załącznik nr 3 do 

Regulaminu; 

2) zaświadczenie lub odpis, jeśli oferent widnieje w odpowiednim rejestrze. 

5. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez 

oferenta więcej ofert za wiążącą uznaje się pierwszą. 

6. Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo jednego oferenta i 

zaproponowanie przez niego ceny w wysokości ceny wywoławczej, o której mowa 

w § 3.  

7. Oferent jest związany swoją ofertą 7 dni. 

8. Organizator nie wymaga wniesienia wadium przez oferentów. 

 

 



§ 6. 
[Wybór] 

1. Cena jest jedynym kryterium merytorycznym podlegającym ocenie przez komisję 

przetargową. 

2. Nabywcą samochodu zostaje ten oferent, który zaproponował najwyższą cenę, 

ale nie niższą niż cena wywoławcza, o której mowa w § 3. 

3. W przypadku dwóch lub więcej ofert proponujących najwyższą cenę wzywa się 

oferentów, którzy je złożyli, do złożenia ofert dodatkowych. 

4. O wyniku przetargu oferenci są niezwłocznie informowani pisemnie. 

  
§ 7. 

[Otwarcie ofert i zawarcie umowy] 
1. Otwarcie ofert nastąpi 17 grudnia 2020 r. o godz. 11:00 w pok. 121 w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. 

2. Przewodniczący komisji sprawdza złożone oferty i dokumenty określone w § 4. 

ust. 4. 

3. Z otwarcia ofert sporządza się protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do 

Regulaminu. 

4. Nabywca jest zobowiązany do podpisania umowy sprzedaży w terminie 7 dni od 

poinformowania go o wyniku przetargu. 

5. Po podpisaniu umowy Organizator (wydział finansowy Organizatora) wystawi 

fakturę. Zapłata ceny nastąpi w terminie 7 dni od dnia doręczenia nabywcy 

faktury. 

6. Wydanie samochodu może nastąpić po wpłynięciu środków finansowych 

(zapłacie ceny) na numer rachunku Organizatora. 

 

§ 8. 
[Protokół końcowy] 

1. Z przeprowadzonego przetargu komisja przetargowa sporządza protokół 

końcowy, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. 

2. Protokół z przebiegu przetargu zatwierdza Starosta Bialski. 

 

 



§ 9. 
[Niewybranie nabywcy] 

Jeżeli przetarg nie zostanie zakończony zawarciem umowy sprzedaży, decyzję co do 

sposobu dysponowania samochodem podejmie Starosta Bialski na wniosek komisji 

przetargowej. 

 
§ 10. 

[Zastrzeżenie] 
Organizator zastrzega sobie prawo w każdej chwili do unieważnienia przetargu lub 

jego odwołania bez podania przyczyny. 

 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

 

Oferent: 

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

(imię i nazwisko/nazwa) 

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

(adres) 

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

(telefon) 

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

NIP, nr KRS 

 

 

OFERTA 
 

 Ja ..............................................................., niżej podpisany działając na swoją 

rzecz/w imieniu Oferenta na podstawie pełnomocnictwa, które składam w 

załączeniu*, oferuję kwotę ................. zł brutto (słownie: ..................................... ) za 

nabycie samochodu osobowego marki SKODA, model Fabia 1,4 TDI, typ sedan, rok 

produkcji 2005, nr rejestracyjny LB 15995, stanowiącego mienie Powiatu Bialskiego, 

w przetargu organizowanym przez Powiat Bialski-Starostwo Powiatowe w Białej 

Podlaskiej. 

 

 

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

       (data, podpis osoby uprawnionej) 

 

 

 
*) niepotrzebne skreślić 

  



Załącznik nr 2 do Regulaminu  

 

 

Oferent: 

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

(imię i nazwisko/nazwa) 

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

(adres) 

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

(telefon) 

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

NIP, nr KRS 

 

Oświadczenie 
 

1. Zapoznałem/-am się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i 

regulaminie oraz z projektem umowy sprzedaży i nie wnoszę do nich 

zastrzeżeń. 

2. W sytuacji wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w 

terminie podanym przez Organizatora. 

3. Osobiście zapoznałem/-am się ze stanem prawnym i technicznym samochodu 

i nie wnoszę do nich zastrzeżeń  

albo  

Oświadczam, że zrezygnowałem/-am z możliwości oględzin samochodu i 

wobec tego nie będę wnosić zastrzeżeń co do jego stanu technicznego i 

prawnego.* 

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

niezbędnych do przeprowadzenia przetargu. 

 

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

 (data, podpis osoby uprawnionej) 
*) niepotrzebne skreślić  

  



Załącznik nr 3 do Regulaminu  

 

(projekt) 
UMOWA nr ........................................ 

 

W dniu ... …………………… 2020 r. w Białej Podlaskiej pomiędzy Powiatem 

Bialskim – Starostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska 

ul. Brzeska 41, NIP: 537-23-42-952, reprezentowanym przez: 

 

1) ……………………………………………………… 

2) ……………………………………………………… 

za kontrasygnatą Elwiry Charewicz – Skarbnika Powiatu, 

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedawcą”,  

 

a  

 

………………………………………………………………………………………...………

… 

NIP .............................................................. nr KRS ................................................  

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

reprezentowanym przez ................................................... 

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”. 

 

Po przeprowadzeniu przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej (REGON: 
030238586) przetargu na zbycie samochodu osobowego będącego własnością 
Powiatu Bialskiego (znak sprawy OA.2613.10.2020.JW) została zawarta umowa o 
następującej treści: 
 

§ 1. 
1. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy, o której 

mowa w ust. 2, i wydania mu jej, a Kupujący zobowiązuje się ją odebrać i zapłacić 

Sprzedawcy cenę określoną w ust. 3. 



2. Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki SKODA, model Fabia 1,4 

TDI, typ sedan, nr VIN TMBDZ46Y254323512, rok produkcji 2005, 

nr rejestracyjny LB 15995. 

3. Ceną za zakup przedmiotu sprzedaży jest kwota ....................... zł brutto (słownie: 

............................................................) ustalona w wyniku przetargu pisemnego 

nieograniczonego. 

4. Po podpisaniu umowy Organizator (wydział finansowy Organizatora) wystawi 

fakturę. Zapłata ceny nastąpi w terminie 7 dni od dnia doręczenia Kupującemu 

faktury. 

5. Wydanie samochodu może nastąpić po wpłynięciu środków finansowych 

(zapłacie ceny) na numer rachunku Organizatora. 

6. Z wydania samochodu sporządza się protokół wydania, którego wzór stanowi 

załącznik do umowy. 

 

§ 2. 
1. Sprzedawca oświadcza, że samochód stanowi jego wyłączną własność; jest 

wolny od wad prawnych; że nie toczy się żadne postępowanie, którego 

przedmiotem jest ten samochód; że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. 

2. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan prawny i techniczny (w tym stan 

licznika przebiegu samochodu na dzień zawarcia umowy) i oświadcza, że nie 

będzie z tego tytułu rościć żadnych roszczeń do Sprzedawcy. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się, że wraz z wydaniem Kupującemu samochodu 

przekaże mu wszelkie posiadane przez niego rzeczy służące do korzystania z 

samochodu (kluczyki – szt. .........), .................................. oraz niezbędne 

dokumenty, w tym dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu. 

 

§ 3. 
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty publicznoprawne związane z realizacją 

umowy obciążają Kupującego. 

 

§ 4. 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Kupującemu danych 

osobowych niezbędnych do realizacji umowy, Sprzedawca będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 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. z 2016 r. Nr 119 str. 1) - 

zwanego dalej „rozporządzeniem”, a Kupujący – podmiotem przetwarzającym 

te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Kupujący oświadcza, że stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1. 

3. Przekazane przez Sprzedawcę dane Kupujący przetwarzać będzie na podstawie 

art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy. 

 

§ 5. 
1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Umowa została zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

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

     (w imieniu Sprzedawcy)    (w imieniu Kupującego) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik do Umowy nr ................ z dnia ................. 

 

Protokół wydania samochodu 
 

W dniu …............… w …………………… Sprzedawca przekazał Kupującemu 

samochód osobowy: 

1. Marka samochodu…………………..  

2. Model/typ………………………………… 

3. Numer identyfikacyjny (VIN)……………… 

4. Stan licznika…………………………….. km 

5. Komplet kluczyków (szt. - ....................) 

6. Kartę pojazdu 

7. Dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne 

8. Uwagi……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………... 

9. Przyjęto bez zastrzeżeń/zastrzeżenia* 

…………………………………............................................................................. 

…………………………………………………………………………………………..

........……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

... 

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

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

     (w imieniu Sprzedawcy)    (w imieniu Kupującego) 
 

*) niepotrzebne skreślić 

 

  



Załącznik nr 4 do Regulaminu  

 

Protokół z otwarcia ofert 
złożonych w przetargu na zbycie samochodu osobowego będącego 

własnością Powiatu Bialskiego 

 

W dniu ................... r. o godz. ..................... dokonano otwarcia następujących 

ofert złożonych w terminie: 

L.p. Imię i nazwisko/nazwa oraz adres 

oferenta 

Cena (brutto) zł Uwagi 

1.  

 

 

 

 

  

2.  

 

 

 

 

  

3.  

 

 

 

 

  

Podpisy członków komisji przetargowej: 

1) ............................................ – przewodniczący, 

2) .........................................., 

3) .........................................., 

4) .........................................., 

5) .........................................., 

6) ........................................... 
  



Załącznik nr 5 do Regulaminu  

 

Protokół końcowy 
dotyczący przetargu na zbycie samochodu osobowego będącego własnością 

Powiatu Bialskiego 
 

1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: ............................................... 

2. Imiona i nazwiska członków komisji przetargowej: 

1) ............................................ – przewodniczący, 

2) .........................................., 

3) .........................................., 

4) .........................................., 

5) .........................................., 

6) ........................................... 

3. Wysokość ceny wywoławczej: .......................................... zł 

4. Porównanie złożonych ofert: 
 

Nr oferty Cena oferty zł brutto Najwyższa oferta (tak/nie*) 

1. .............................................................. ................................. 

 
5. Dane nabywcy: 

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

6. Nabywca uiścił cenę/ nie uiścił ceny* w wyznaczonym terminie. 

7. Podpisy członków komisji przetargowej: 

1) ............................................ – przewodniczący, 

2) .........................................., 

3) .........................................., 

4) .........................................., 

5) .........................................., 

6) ........................................... 
                                                                            Zatwierdzam: 
 

  Data  ….……… r.                              ....................................... 
                                                                                   podpis  Starosty Bialskiego 

*) niepotrzebne skreślić 


