
ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2022

WÓJTA GMINY ŁAZISKA

z dnia 19 kwietnia 2022 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na sprzedaż
autobusu szkolnego będącego własnością Gminy Łaziska

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559) zarządzam , co następuje:

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży w trybie  przetargu  ustnego nieograniczonego  w formie
licytacji  autobusu  szkolnego  –  AUTOSAN  H6-10.03S,  Nr  rejestracyjny  LBO  3422
stanowiący własność Gminy Łaziska, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik do zarządzenia  Nr 0050.25.2022
Wójta Gminy Łaziska

z dnia 19 kwietnia 2022 roku

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym w formie licytacji
 na sprzedaż autobusu szkolnego 

1. Nazwa i adres Zbywającego:

Gmina Łaziska,

Łaziska 76, 

24-335 Łaziska

Godz. pracy  od 7.30 do 15.30

Tel. 81 828 69 27

e-mail rgs@gminalaziska.pl

2. Cena wywoławcza ruchomości:

Cena wywoławcza  wynosi 7 000, 00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)

(nie będzie doliczany podatek VAT, kwota netto = kwota brutto)

(Postąpienie nie  może wynosić  mniej  niż  1% ceny wywoławczej,  z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. nie mniej niż 70,00 zł.)

3. Oznaczenie ruchomości stanowiącej przedmiot przetargu:

Autobus Marki: AUTOSAN,

Model: H.6.10.03S,

Nr identyfikacyjny pojazdu: SUADW1DDPXS510199,

Rok produkcji: 1999 data pierwszej rejestracji: 29.09.1999  r.

Pojemność silnika: 4353,00 cm³

Stan licznika (według wskazań na dzień ogłoszenia przetargu): 696 029 km,

Nr rejestracyjny: LBO 3422,

Barwa nadwozia: pomarańczowy,

Ilość miejsc: 25,

Rodzaj paliwa: olej napędowy,

Data ważności badania technicznego: skończył się 10.12.2021 r.

Opłacone ubezpieczenie OC do dnia 28.09.2022 r.

Ze stanem technicznym autobusu można zapoznać się w dni robocze od godz.
8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

4. Czas i miejsce przetargu:



Przetarg odbędzie się  dnia 6 maja 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy
Łaziska, Łaziska 76, 24-335 Łaziska, w sali konferencyjnej nr 1 A.

5. Wysokość wadium, termin i sposób jego wpłacenia:

1) Zbywający wymaga od oferentów złożenia wadium w wysokości 700,00 zł.

2) Wadium  należy  wnieść  w  w/w  kwocie  przed  terminem  licytacji  z  dopiskiem
„Wadium do przetargu na sprzedaż autobusu AUTOSAN”.

3) Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 5 maja 2022 r. na rachunek bankowy
44 8734 0008 0030 1036 2000 0030. Za datę wniesienia wadium uważa się datę
uznania środków pieniężnych na w/w rachunek.

4) Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu lub jego odwołaniu,
jednak  nie  później  niż  przed  upływem  3  dni  licząc  od  dnia  następnego  po
zakończeniu (odwołaniu) przetargu, z zastrzeżeniem pkt 5.

5) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrywa zalicza się
na poczet ceny nabycia autobusu.  

6. Uczestnicy przetargu:

1) Osoby przystępujące  do przetargu winny legitymować się  dowodem osobistym
oraz dowodem wpłaty wadium. Przedstawiciele osób występujących w przetargu
winni legitymować się również stosownym pełnomocnictwem do występowania
w przetargu w imieniu danej osoby.

2) W  przetargu  nie  mogą  uczestniczyć  osoby  wchodzące  w  skład  komisji
przetargowej  i  osoby  bliskie  tym  osobom  (m.in.  małżonek,  zstępni,  wstępni,
rodzeństwo), jak również inne osoby, które pozostają ze zbywcą ruchomości w
takim stosunku prawnym i faktycznym, że może to budzić uzasadnione obawy co
do bezstronności tych osób.

7. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży ruchomości:

Jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyla się od zawarcia umowy, nie stawia się bez
usprawiedliwienia  w  ustalonym  terminie  i  miejscu  zawarcia  umowy  zbywca
nieruchomości  może  odstąpić  od  zawarcia  umowy i  zatrzymać  wpłacone  przez  tą
osobę wadium. 

8. Informacja o  możliwości zapoznania się z regulaminem prowadzenia przetargów na
ruchomości:

1) Każdy  uczestnik  przetargu  (oferent)  ma  prawo  zapoznać  się  z  regulaminem
prowadzenia przetargów na ruchomości.

2) Udostępnianie  regulaminu  odbywa  się  w  godzinach  pracy  w  obecności
upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Łaziska.

9. Każdy uczestnik przetargu (oferent) ponosi koszty swojego udziału w przetargu.

10. 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)  (Dz.  Urz.  UE L  119  z  04.05.2016,  str.  1,  z  późn.  zm.),  dalej  „RODO”,
niniejszym informuję, iż:                              
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łaziska, adres: Łaziska

76, 24-335 Łaziska, tel. 81 8276920 e-mail: sekretariat@gminalaziska.pl 
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować    

                   się   z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez 
email:iod@zeto.lubli.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przetargu  
przetargu  ustnego  nieograniczonego  w  formie  licytacji  na  sprzedaż  autobusu
szkolnego.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy
przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi serwisu lub wsparcia dla Urzędu. 

5)  Pani/Pana dane osobowe zawarte  w protokole postępowania wraz  z załącznikami
przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia przetargowego, a jeżeli
czas  trwania  umowy przekracza  4  lat,  okres  przechowywania  obejmuje  cały  czas
trwania umowy. Pani/Pana dane osobowe zawarte w pozostałej dokumentacji  będą
przechowywane  przez  okres  archiwalny  zgodnie  z  wymaganiami  prawnymi
określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,  gdy Pan/Pani  uzna,  że przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Pana/Pani narusza przepisy RODO. 

7) Podanie  Pana/Pani  danych  jest  obowiązkiem ustawowym,  i  ich  niepodanie  będzie
skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu. 
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