
         Bytom, 28.02.2020 
 

    
    Straż Miejska w Bytomiu 
       reprezentowana przez Komendanta Zbigniewa Walaska  
        z siedzibą w Bytomiu 41-902 przy ul. Wrocławskiej 122  
         ogłasza III przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu  
  osobowego.  
 
 
 
Dane pojazdu:  
1. Marka 
Samochodu  

2. Model 
wersja  

3. rok 
produkcji  

4. Pojemność 
i rodzaj 
silnika 

5rodzaj 
skrzyni 
biegów   

6. Numer 
rejestracyjny  

Fiat Seicento 2003 r. 1108ccm/40kW Manualna  SY 27000  
 

Cena wywoławcza: 425,00 zł 
( czterysta dwadzieścia pięć złotych)  
 
 

III Przetarg odbędzie się w siedzibie Straży Miejskiej w Bytomiu przy  

ul. Wrocławskiej 122 Bytom 41-902 .  

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem DOT. III PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

: SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO FIAT ” wzór poniżej : 

 

Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej kopercie opisanej następujący sposób:  

Nazwa i adres Oferenta                                                                         Straż Miejska  

                                                                                                              ul. Wrocławska 122  

                                                                                                              41-902 Bytom  

                                                                                                               (pokój nr 11)  

 

 

 

                                                            OFERTA 

DOT. III PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO : SPRZEDAŻ  SAMOCHODU OSOBOWEGO FIAT ”  

 

  NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 06.03.2020r. DO GODZ. 9:00  

 



 

2. Oferta powinna zawierać dane oferenta i oferowaną cenę  

Tak opisaną i zabezpieczoną przed rozklejeniem ofertę należy złożyć osobiście,           

za pośrednictwem poczty lub kuriera w Straży Miejskiej ul. Wrocławska 122 41-902 Bytom 

pokój nr 11 do dnia 06.03.2020r. do godz. 9:00. 

 

UWAGA: Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności  za   wpłynięcie  oferty po terminie 

lub niezgodnie z w/w opisem  

Przed upływem terminu do składania ofert, kupującemu przysługuje prawo wycofania 

złożonej oferty.  

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Straży Miejskiej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 

122  pokój nr 11 w dniu 06.03.2020r. o godz. 9:15  

Otwarcia i oceny ofert dokona komisja przetargowa.  

Otwarcie ofert jest jawne.  

Jeżeli kilku oferentów zaoferuje tę samą  najwyższą cenę, przetarg kontynuowany 

będzie w formie licytacji z udziałem tychże oferentów.  

Oferent , którego oferta została przyjęta, obowiązany jest zapłacić cenę nabycia 

niezwłocznie po zawarciu umowy, która musi nastąpić do 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.  

Informację telefoniczną na temat przetargu i pojazdu można uzyskać pod nr tel.  

(032) 281-18-24 . wew. 67 

Pojazd zgłoszony do przetargu można oglądać po uprzednim umówieniu się 

telefonicznie.  

Obowiązuje stan techniczny  w dniu przetargu zgodnie z opinią rzeczoznawcy  

Nr. GD8/2/20 z dnia 15.01.2020r. – za braki, ukryte wady sprzedawca nie odpowiada. 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub wycofania pojazdu ze sprzedaży bez 

podania przyczyny.  

 

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z kupującym są : 

a) w zakresie technicznym: 

- Aleksander Zielony   

b) w zakresie prowadzonego postępowania  

-Sandra Smiczek  

 

W niniejszym postępowaniu Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium 



 

 

 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO oraz Ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 100) informujemy, że : 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska w Bytomiu reprezentowana przez Komendanta 

Straży Miejskiej w Bytomiu z siedzibą w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 122, 41-902 Bytom. 
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, kontakt – e-mail pm@strazmiejska.bytom.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan 

lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. 
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usuwania lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urząd Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(UE 2016/679). 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych 
przepisami prawa niezbędne. 

8. W przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, wymaga 
uzyskania zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana , że ma prawo cofnięcia zgody w 
każdym momencie. 

9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO oraz przekazywane do państw trzecich. 

 
Więcej informacji na stronie internetowej : www.strazmiejska.bytom.pl  
 


