
Rzeszów, dnia 6 października 2021 r. 

O.A-G-227/2/2021 

 

OGŁOSZENIE 

o drugim przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4A 35-016 Rzeszów 

ogłasza drugi przetarg publiczny ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego Honda 

Accord. 

Opis przedmiotu sprzedaży: 

Samochód osobowy marki Honda Accord sedan, kolor czarny, rok produkcji 2005, 

pojemność silnika 2354 cm3 benzynowy, numer identyfikacyjny pojazdu 

JHMCL95805C216654 o przebiegu 171 041 km. 

Cena wywoławcza: 

16.000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych). 

Warunki przetargu: 

Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 22 października 2021 r. do godziny 

10:00  w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie 

ul. Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na 

zakup samochodu osobowego. Nie otwierać przed 22 października 2021 r. godzina 

10:15”. 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 października 2021 r. o godzinie 10:15 

w pokoju Nr 4 Sala Rozpraw Nr 1. 

Przedmiot sprzedaży można obejrzeć codziennie od poniedziałku do piątku 

(z wyłączeniem dnia w którym upływa termin składania ofert) w godzinach 9:00-13:00 

w siedzibie sprzedającego. Osoba uprawniona do kontaktu Pan Bogdan Gierulski tel. 

17 860 45 44. 

 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku 

polskim i zawierać: 



- imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta, jeżeli posiada - 

numer telefonu kontaktowego lub adres email, 

- datę sporządzenia oferty, 

- oferowaną cenę, 

- dowód wniesienia wadium, 

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem samochodu będącego przedmiotem 

sprzedaży albo, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji 

z zapoznania się ze stanem technicznym, 

- podpis oferenta. 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 

1.600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na 

rachunek NBP O/O Rzeszów 36 1010 1528 0002 4413 9120 0000 z opisem w tytule 

przelewu „Wadium na sprzedaż samochodu”. Potwierdzenie wpłaty wadium należy 

dołączyć do oferty. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną 

wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru 

oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. 

Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli 

się od zawarcia umowy sprzedaży. 

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

Okres związania ofertą: 14 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Kryterium wyboru oferty: cena. 

Oferty zawierające cenę nabycia niższą niż cena wywoławcza nie będą rozpatrywane. 

Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli: 

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez 

oferenta, który nie wniósł wadium, 

- nie zawiera danych i dokumentów wymaganych przez sprzedającego, lub są one 

niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś jej uzupełnienie lub złożenie 

wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta. 

W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę, a będzie to najwyższa cena 

zaoferowana w przetargu, zostanie przeprowadzona aukcja – licytacja ustna. O terminie 

i miejscu aukcji sprzedający zawiadomi zainteresowanych oferentów. 

Niezwłocznie po wyborze oferty zawierającej najwyższą cenę zostanie zawarta 

z oferentem umowa sprzedaży. 



Nabywca będzie zobowiązany zapłacić cenę nabycia (pomniejszoną o wpłacone 

wadium) w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu ceny nabycia na 

rachunek sprzedającego. 

Wszelkie koszty związane m.in. z przygotowaniem oferty oraz zawarciem umowy 

w tym podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi kupujący. 

Na podstawie § 9 ust 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 

roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi 

majątku ruchomego Skarbu państwa (Dz.U.2019.2004 ze zm.) zbędnych lub zużytych 

składników majątku nie mogą nabywać: 

- kierownik jednostki, 

- główny księgowy jednostki, 

- osoby odpowiedzialne za gospodarkę majątkową w jednostce, 

- osoby biorące udział w podejmowaniu decyzji o zakwalifikowaniu tych składników 

do kategorii majątku zbędnego lub zużytego, 

- osoby pozostające z w/w osobami w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo 

w innym stosunku faktycznym mogącym budzić wątpliwości co do bezstronności lub 

bezinteresowności tych osób. 

Zastrzega się, że sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn. 

Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy. 

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO 

 Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzanie 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 dnia4 maja 2016 r. str. 1), dalej RODO, informuję, że:  

 - administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Kraszewskiego 4A; 

 - kontakt do inspektora danych osobowych w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym w Rzeszowie: iod@rzeszow.wsa.gov.pl; 

 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawieart.6 ust. 1 lit. b 

RODO w celu związanym z przetargiem publicznym na zakup samochodu; 

mailto:iod@rzeszow.wsa.gov.pl


 - podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania 

składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2019, poz.2004 ze 

zm.) 

- Zgromadzone dane mogą być przekazywane: instytucjom publicznym, takim 

jak organy ścigania, sądy, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także 

podmiotom, którym może być udostępniona dokumentacja przetargowa, w 

szczególności organom kontroli.  

 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia przetargu,  

 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio jest 

związany z udziałem w przetargu publicznym na zakup samochodu osobowego; 

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

w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu. 

 - Posiada Pani/Pan : 

 a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

 b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

 c) na podstawie art. 18 ust.2 RODO; prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust.2 RODO 

 d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

 

 

 

            Dyrektor 

       Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

         w Rzeszowie 

 

               Mariusz Drozdowski 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1  

FORMULARZ OFERTOWY 

 

DANE OFERENTA: 

 

Imię i nazwisko………………………………………..……………………………..…… lub  

Nazwa........................................................................................................................................... 

Adres ........................................................................................................................................... 

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

Kod .................................. tel. ...........................................email. ............................................ 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na: "Sprzedaż samochodu osobowego marki: Honda 

Accord" oświadczam/-my, że: 

 

1. zapoznałem/-liśmy się z warunkami postępowania przetargowego określonego                   

w ogłoszeniu, 

2. zapoznałem/-liśmy się ze stanem technicznym pojazdu  

lub  

nie zapoznałem/-liśmy się ze stanem technicznym pojazdu i ponoszę odpowiedzialność 

za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin* 

*niepotrzebne skreślić 

 

Akceptuję/-my w całości wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz składam/-my ofertę 

na zakupu samochodu osobowego będącego przedmiotem przetargu 

 

za cenę brutto.............................................. zł 

 

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

 

1. W załączeniu przedkładam/-my dowód wpłaty wadium.  

2. Wyrażam/-my zgodę aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod 

względem oferowanej ceny, kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.  

3. Uważam/-my się związany/-ni niniejszą ofertą przez okres 14 dni od daty 

rozstrzygnięcia przetargu.  

 

 

 

 

 

............................., dnia ..............................    .....................................................  

Podpis 

 
 


