
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU 

OGŁASZA DRUGI PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY 

 

na sprzedaż samochodu osobowego 

FIAT PANDA  TYP 169 

 

Nazwa i siedziba Sprzedającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, z siedzibą 

87-100 Toruń ul. Towarowa 4-6, 

Tel. 56 662 87 50 

e-mail: sekretariat@pcpr-torun.pl 

Miejsce i termin rozstrzygnięcia ofert: 

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 10 stycznia 2019 r. o godz. 

10.30 (czwartek) przez komisję przetargową. 

Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawaną ruchomość: 

Samochód osobowy będący przedmiotem przetargu obejrzeć można w siedzibie 

sprzedającego od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 10 stycznia 2019 r. w  godzinach pracy 

Centrum od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku), po wcześniejszym uzgodnieniu 

telefonicznym pod numerem 56 662 87 50. 

Szczegółowe informacje dotyczące pojazdu: 

1. Marka: FIAT 

2. Model: PANDA 169 

3. Rok produkcji: 2004 

4. Rodzaj nadwozia: typu Hatchback, pięciodrzwiowe, pięcioosobowe, oszklenie kompletne 

5. Nr rejestracyjny: CT 65341 

6. VIN: ZFA 16900000304329 

7. Silnik: poj. (cm sześciennych) 1108, moc  (kW) 40, OHC, rzędowy, 4 cylindrowy, 8 zaworowy 

8. Skrzynia biegów i układ przeniesienia napędu: napęd na koła przednie, skrzynia biegów 

manualna 5+R 

9. Układ kierowniczy: bez wspomagania 

10. Układ hamulcowy: hydrauliczny, dwuobwodowy 

11. Instalacja elektryczna: kompletna 
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11. Ogumienie: tarcze kół stalowe 

12. Data pierwszej rejestracji: 14.12.2004 r. 

11. Data ważności badania technicznego: do 09.03.2019 r.  

12. Przebieg: 101312 km na dzień publikacji ogłoszenia (samochód w eksploatacji) 

13. Wyposażenie: 

-radio samochodowe wraz z głośnikami, 

- w komplecie koło zapasowe,  

- komplet opon zimowych, 

- 2 szt. kluczyków,  

- niezbędne dokumenty związane z samochodem. 

UWAGA: Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego wypowiedzenia ubezpieczenia OC 

zakupionego samochodu 

Wartość pojazdu 

Wartość szacunkowa:  4.588,00 zł (sł. cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 

00/100) 

Cena minimalna wynosi 50% wartości szacunkowej, to jest 2.294,00 zł. 

1. Warunki ogólne przetargu. 

1.1. Oferty zawierające deklarowaną cenę zakupu poniżej ceny wywoławczej lub w przypadku 

jej braku zostaną odrzucone. 

1.2. O przyjęciu oferty do realizacji oraz kolejności jej realizacji w postaci transakcji sprzedaży 

decydować będzie: brak uchybień formalnych, najwyższa  zadeklarowana w ofercie cena 

zakupu za samochód będący przedmiotem przetargu. 

1.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy zaoferowaną ceną wpisaną liczbowo, a ceną wpisaną 

słownie, Sprzedający  bierze pod uwagę cenę wyższą. 

1.4. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. 

2. Sposób sporządzenia i złożenia oferty 

2.1. Oferty należy składać w dni robocze od pn. do pt. w godz. 7:30 – 15:30 najpóźniej do dnia 

10 stycznia 2019 r.  do godz. 10.00  w sekretariacie jednostki: 87-100 Toruń, ul. Towarowa  

4-6 lub przesłać  na adres e-mail Sprzedającego – sekretariat@pcpr-torun.pl z dopiskiem: 

„Oferta przetargowa na zakup samochodu osobowego marki FIAT PANDA 169”. 

2.2. Oferta przetargowa, sporządzona czytelnie w języku polskim powinna zawierać: 
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a. wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy (załącznik nr 1) 

b. w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny 

wyciąg z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż za 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, 

c. oferowaną cenę za przedstawiony pojazd objęty przedmiotem przetargu i warunki jej 

zapłaty, 

d. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu 

e. pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) dla osoby /osób 

podpisujących ofertę – upoważnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu Oferenta 

składającego ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika z dokumentów rejestrowych – nie 

dotyczy osób fizycznych 

3. Otwarcie ofert i wybór oferty do realizacji. 

3.1. Oferty zostaną otwarte w dniu 10 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie PCPR w 

Toruniu przy ul. Towarowej 4-6, pok. 52. Sprzedający przewiduje jawne tj. publiczne otwarcie 

ofert. 

3.2. O wyborze oferty zostaną zawiadomieni wszyscy Oferenci, którzy złożyli ważną ofertę na 

zakup samochodu. Zawiadomienie zostanie wysłane na wskazany w formularzu ofertowym 

adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny Oferenta. 

3.3. Komisja przetargowa wybierze ofertę zawierającą najwyższą cenę. 

3.4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez sprzedającego. 

3.5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia 

i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży. 

4. Realizacja transakcji sprzedaży. 

4.1. Zawarcie umowy sprzedaży (wzór załącznik nr 2) nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 

dni robocze od dnia przekazania Oferentom informacji o rozstrzygnięciu przetargu. 

4.2. W przypadku rezygnacji z podpisania umowy przez Oferenta, którego oferta została 

przyjęta do realizacji, do podpisania umowy zostanie zaproszony Oferent, który jako kolejny 

zaproponował najwyższą cenę. 

4.3. Przed wydaniem samochodu będącego przedmiotem sprzedaży, Kupujący (Oferent, 

którego oferta została przyjęta do realizacji oraz podpisał stosowną umowę sprzedaży) 

zobowiązany jest do dokonania zapłaty za nabywany samochód w terminie nie dłuższym niż 7 

dni od dnia zawarcia umowy na konto bankowe Sprzedawcy podane w umowie. 

4.4. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu umowy będzie Protokół odbioru 

pojazdu podpisany przez Kupującego (lub przez upoważnionego Przedstawiciela Kupującego). 



4.5. Sprzedający zastrzega sobie własność przedmiotu sprzedaży do chwili uiszczenia przez 

Kupującego ceny nabycia. 

4.6. Kupującemu, który nie zapłacił ceny nabycia nie przysługuje roszczenie o wydanie 

przedmiotu sprzedaży, a Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Wzór umowy sprzedaży 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, 

ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, e-mail: sekretariat@pcpr-torun.pl, tel.: 56 662 87 50, 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

Toruniu, właściwym we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO, jest Paweł Czapnik, e-

mail: iod@pcpr-torun.pl 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu przeprowadzenia 

postępowania przetargowego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, a 

także przepisów ustaw szczegółowych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa , w 

szczególności w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

6. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz usuwania. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało 

niemożnością rozpatrzenia złożonej oferty. 

8. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

9. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu narusza przepisy RODO. 
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