
Gorlice, 22.02.2022 r. 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY  

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach ogłasza  przetarg pisemny ofertowy na 
sprzedaż wycofanych z użytkowania sprzętów: 

 Część 1 
Samochód Ciężarowy IVECO Turbodaily 35.10V 
Rok produkcji: 1998 r. 
Cena wywoławcza: 2 000,00 zł brutto 
Stan techniczny: Niesprawny układ kierowniczy, skorodowane elementy nośne 

nadwozia, pęknięta rama pojazdu. 
 
Część 2 
Samochód Fiat Seicento  
Rok produkcji: 2011 r. 
Cena wywoławcza: 1 000,00 zł brutto 
Stan techniczny: Niesprawny układ kierowniczy, skorodowane elementy nośne 

nadwozia, podłużnice i progi. 
 
Część 3 
Samochód Fiat Panda 
Rok produkcji:  
Cena wywoławcza: 1 500,00 zł brutto 
Stan techniczny: Niesprawny rozrusznik, skorodowane nadwozie, nadkola 

 

Dopuszcza się składania ofert częściowych.  

 

W załączeniu dokumentacja fotograficzna. 

Szczegóły na temat stanu technicznego udzielane będą telefonicznie. 

Koszty załadunku i transportu leżą po stronie Oferenta. 

Oględzin  sprzętu dokonać można w siedzibie Służby Liniowej Powiatowego 
Zarządu Drogowego w Libuszy po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.  

Oferty należy składać w zamkniętych opisanych kopertach z dopiskiem  ”Sprzedaż 
sprzętu Część nr …………” w sekretariacie Powiatowego Zarządu Drogowego 
w Gorlicach przy ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice w terminie do 04.03.2022 r. do godziny 
10:00  

Otwarcie ofert nastąpi w terminie 04.03.2022 r. o godzinie 10:15 w siedzibie 
Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach przy ul. Michalusa 18 

 



 

Dokumenty wymagane od Oferenta: 
1. Formularz ofertowy  (zał. Nr 1 do Ogłoszenia)  

 

W przypadku złożenia ofert równorzędnych cenowo uniemożliwiających wybór 
Oferenta przeprowadzona zostanie dodatkowa licytacja ustna.  

Warunki licytacji ustnej: 

- Ceną wywoławcza jest cena przedstawiona w ofertach w pierwszym etapie. 

- Postąpienie stawki wynosić będzie 10 % ceny wywoławczej. 

- Trzykrotne wywołanie ostatniej najwyższej zgłoszonej ceny zamyka przetarg. 

Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub nie 
wybrania Oferenta.  

Uczestnicy przetargu zostaną pisemnie poinformowania o wyniku postępowania 
i terminie podpisania umowy. W przypadku uchylenia się od podpisania umowy przez 
wybranego Oferenta zastrzega się możliwość wyboru spośród pozostałych ofert.  

Oględzin  sprzętu stanowiącego przedmiot przetargu dokonać można w siedzibie 
Służby Liniowej Powiatowego Zarządu Drogowego w Libuszy po uprzednim 
telefonicznym zgłoszeniu.  

Osoby do kontaktu: 
- w sprawie oględzin materiału:  Regina Augustyn –13 447 13 36, 604 126 143 
- w sprawie warunków postępowania: Renata Żegleń – 18 352 40 02 
 

 

 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Zgodnie z art. 13 ust.1 i 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)(Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO) 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice, 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: 

inspektor@rn-serwis.pl lub telefonicznie: 602 877 459. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz/lub wykonywaniem zadań przez Administratora realizowanych w interesie publicznym lub 



sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 
4. Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo  dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Pełna treść informacji  o przetwarzaniu danych osobowych zmieszczona  jest na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Drogowego w 

Gorlicach: http://pzdgorlice.pl/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/ oraz w siedzibie na tablicy ogłoszeń. 
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