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OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO  

 

 

Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym 

sprzedaży samochodu osobowego marki Volvo S60 D3, będącego własnością Politechniki 

Częstochowskiej (Sprzedającego).  

 

 

 

 

 

 

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez 

wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. 



1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: 

Politechnika Częstochowska  

Dąbrowskiego 69 

42-201 Częstochowa 

Tel. 34 325 04 15 

Faks: 34 325 04 15 

e-mail: ksroda@adm.pcz.czest.pl 

adres strony internetowej: www.pcz.pl  

2. Opis przedmiotu sprzedaży, parametry techniczne i użytkowe: 

 

Volvo S60 D3 

Pierwszy właściciel 

Rok produkcji:  2010 rok 

Pojemność skokowa:  1984 cm3  

Moc:    120 kW  / 163 KM  

Przebieg:   256.179 km  

Rodzaj paliwa:   diesel  

Opis:      bezwypadkowy osobowy samochód Volvo S60 D3, zakupiony     

w Polskim salonie, z silnikiem diesla 2,0 o mocy 163 KM. Auto jest czyste i zadbane.                    

W samochodzie nie było palone, tapicerka jest czysta i niepoprzecierana. Silnik pracuje ładnie       

i bez zarzutów, co jest efektem systematycznego i bieżącego serwisowania w ASO (wszystkie 

wymiany eksploatacyjne zawsze robione na czas – ostatnia wymiana oleju i filtra oleju przy 

przebiegu 250.000 km). Wymieniony rozrząd, uszczelka pod głowicą i uszczelnienia.                       

Z zewnątrz auto prezentuje się bardzo ładnie, co widać na zdjęciach (załącznik nr 4 do 

niniejszego Ogłoszenia) 

Wyposażenie samochodu:  

- 2 x kluczyki 

- Centralny zamek otwierany z pilota 

- Immobilizer 

- Wspomaganie kierownicy 

- ABS +ESP 

- Tempomat 

- Czujniki parkowania 

- Światła ksenonowe 

- Alarm 

- Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa 

- Podgrzewane przednie fotele 

- Radio zabudowane 

- Wielofunkcyjna kierownica ze wspomaganiem 

- Przednie i tylne szyby sterowane elektrycznie 

- Lusterka ustawiane elektrycznie 

- Poduszki powietrzne czołowe, boczne i kurtyny 

- Bardzo pojemny bagażnik 

- Koło zapasowe pełnowymiarowe 

- Alufelgi 

- Lakier: srebrny matalik 
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3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży: 

 

3.1. Samochód osobowy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć – po uprzednim 

uzgodnieniu telefonicznym – w miejscu postoju:  

Parking przy budynku Politechniki Częstochowskiej, ul. Dąbrowskiego 69, Częstochowa 

3.2. Oględziny samochodu można przeprowadzić do upływu terminu składania ofert, od 

poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00.  

3.3. Osobą upoważnioną przez Sprzedającego do kontaktu z zainteresowanymi Oferentami 

jest Pan Jan Wiaderek, tel. 695 203 840. 

 

 

4. Cena wywoławcza: 

 

25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 

 

 

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest 

wiążąca: 

 

5.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinien zostać umieszczony 

dopisek „Oferta przetargowa na zakup samochodu Volvo S60 D3”. Formularz oferty stanowi 

załącznik  nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.  

 

5.2. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku 

polskim oraz powinna zawierać: 

 

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, adres e-

mail, 

b) oferowaną cenę, 

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 

d) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży. 

 

5.3. Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego, tj. Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69, 

pokój nr 28 – Sekretariat Kanclerza, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, nie 

później niż do dnia 04.12.2020 r. do godz. 09.00. 

 

5.4. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  

 



5.5. Sprzedający wezwie Oferenta do uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty, jeśli oferta nie 

zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą 

inne wątpliwości. Niedopuszczalne jest złożenie wyjaśnień lub uzupełnień, które mogłoby 

prowadzić do uznania ich za nową ofertę. 

 

5.6. Jeżeli ofertę w przetargu składa firma, oferta ta musi być podpisana przez osobę/y 

uprawnione do reprezentacji Oferenta (firmy). Jeżeli ofertę podpisuje/ą osoba/y nieujawnione 

w rejestrze lub ewidencji jako osoba/y uprawniona/e do reprezentacji Oferenta, do oferty należy 

dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby/tych osób, udzielone przez osobę/osoby uprawnione do 

reprezentacji Oferenta. Z pełnomocnictwa powinno wynikać upoważnienie do reprezentowania 

Oferenta w postępowaniu przetargowym i zawarcia umowy w sprawie sprzedaży w imieniu 

reprezentowanego.  

 

 

6. Miejsce, termin oraz sposób przeprowadzenia przetargu: 

  
6.1. Otwarcie ofert nastąpi przez powołaną Komisję Przetargową w dniu 04.12.2020 r.                   

o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego tj. w budynku Politechniki Częstochowskiej, przy 

ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie – pokój nr 32.  

 

6.2. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za 

sprzedawany pojazd.  

 

6.3. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa 

zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla Oferentów, którzy złożyli oferty 

równorzędne.  

Komisja Przetargowa poinformuje tych oferentów o miejscu oraz terminie, w którym odbędzie 

się przetarg ustny. Ostatecznie sprzedaż zostanie dokonana temu uczestnikowi przetargu 

ustnego, który w trakcie jego trwania zaoferuje wyższą cenę. Nieobecność Oferenta na 

dodatkowym ustnym przetargu skutkuje odrzuceniem jego oferty.  

 

6.4. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

 

6.5. W przypadku gdy do upływu terminu składania ofert nie wpłynie żadna oferta spełniająca  

wymogi formalne niniejszego ogłoszenia, Sprzedający unieważni postępowanie przetargowe. 

Postępowanie podlega również unieważnieniu gdy każda z ofert zostanie odrzucona.  

 

6.6. O wynikach przetargu Sprzedający poinformuje każdego z Oferentów startujących                

w przetargu poprzez podanie kwoty wybranej za najkorzystniejszą. Wyniki postępowania           

w podanej formie Sprzedający zamieści również na swojej stronie internetowej.  

 

 

 



7. Termin zawarcia umowy sprzedaży: 

7.1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 3 dni od dnia wyboru przez Komisję 

Przetargową najkorzystniejszej oferty. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

Ogłoszenia.  

7.2. Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT. 

 

 

8. 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), dalej „RODO”, informuję, że:  

a) w celu prowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż samochodu służbowego 

przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Politechnika Częstochowska  

Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa 

Tel. 34 325 04 98 

e-mail: rektor@adm.pcz.czest.pl  

c) inspektorem ochrony danych w Politechnice Częstochowskiej jest Pani mgr Mariola Ptaszek, 

kontakt: iodo@pcz.pl  

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne ze strony 

Sprzedającego za organizację, przeprowadzenie oraz skuteczne zakończenie postępowania 

przetargowego.  

e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu przetargowym na 

sprzedaż samochodu służbowego. Konsekwencje niepodania danych wynikają z niniejszego 

Ogłoszenia.  

f) posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

g) nie przysługuje Pani/Panu: 
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− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych 

osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 

zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 

3. Projekt umowy 

4. Dokumentacja fotograficzna – zdjęcia samochodu 

 

 

 

 

 


