
Piotrków Trybunalski dn. 28.03.2022 r.

MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI w imieniu i na rzecz którego działa
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA, UL. KASZTANOWA 31

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ PRZYCZEPY 
CIĘŻAROWEJ ROLNICZEJ – ASENIZACYJNEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ ZARZĄDU 
DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM – PRZYCZEPA 
CIĘŻAROWA ROLNICZA – ASENIZACYJNA MEPROZET T-527 wariant B 
o ładowności 4,3 TON O NR REJ. EP 15695

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
w imieniu i na rzecz którego działa
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA
UL. KASZTANOWA 31
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
tel. 44 733 92 53, fax: 44 733 92 52
e-mail: sekretariat@zdium-piotrkow.pl

       Postępowanie oznaczone jest znakiem: 3/2022.

2. Tryb przetargu:
Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony.

3.  Opis pojazdu objętego przetargiem: 
Rodzaj pojazdu: PRZYCZEPA CIĘŻAROWA ROLNICZA - ASENIZACYJNA 
Marka: MEPROZET T-527 wariant B
Rok produkcji: 2006
Data pierwszej rejestracji: 12.07.2006 r.
Numer identyfikacyjny przyczepy: 1799
Liczba osi: 1
Liczba kół: 2
Dopuszczalna ładowność: 4300 kg
Dopuszczalna masa całkowita: 5550 kg
Masa własna: 1250 kg

4. Cena wywoławcza przyczepy:
18.000,00 zł brutto (słownie : osiemnaście tysięcy złotych 00/100 gr)

5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu ofertowego:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta przy 
ul. Kasztanowej 31, 97-300 Piotrków Trybunalski w dniu 21.04.2022 r. o godz. 10.30 
w pok.nr 7

6. Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawaną przyczepę:
Przyczepę opisaną w pkt 3 można obejrzeć na terenie nieruchomości przy ul. Kasztanowej 31 
w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 13,14,15.04.2022 r. w godzinach 9.00 – 13.00, po 
wcześniejszym kontakcie telefonicznym. 
Osobą uprawnioną do udzielania informacji związanych z przetargiem jest Mikołaj Chmielewski 
tel. 44 733 92 53 wew. 44.

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
1)Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej 

odczytanie jej zawartości przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert. Koperta musi być 
zaadresowana następująco:

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Kasztanowa 31, 97-300 Piotrków Trybunalski

oraz opisane:

mailto:sekretariat@zdium-piotrkow.pl


PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ PRZYCZEPY CIĘŻAROWEJ 
ROLNICZEJ - ASENIZACYJNEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ ZARZĄDU DRÓG 
I UTRZYMANIA MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM – PRZYCZEPA 
CIĘŻAROWA ROLNICZA – ASENIZACYJNA MEPROZET T-527 wariant B
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NIE OTWIERAĆ PRZED: 21.04.2022 R. GODZ. 10.30

2)oferty należy złożyć w siedzibie ZDiUM przy ul. Kasztanowej 31, w pokoju nr 1 (punkt 
przyjmowania korespondencji – na parterze przy wejściu do budynku) w terminie do dnia 
21.04.2022 r. do godz. 10.00.;termin związania ofertą organizator przetargu określa na 30 
dni.

8. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym pisemnym przetargu 
ofertowym:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

1) imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania i telefon kontaktowy, nr PESEL lub nazwę (firmę) 
i adres siedziby oferenta, telefon kontaktowy, nr NIP oraz nr REGON; 

2) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny 
odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informacje o wpisie do CEIDG; 

3) datę sporządzenia oferty; 
4) oferowaną cenę za przyczepę objętą przedmiotem przetargu; 
5) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin; 
6) parafowany wzór umowy; 
8) podpis oferenta lub upoważnionego do występowania w jego imieniu pełnomocnika. 

9. Wybór oferty.
Do przeprowadzenia niniejszego postępowania została powołana komisja przetargowa 
w składzie:
1) Mikołaj Chmielewski
2) Dorota Wojtkowicz
3) Bogdan Czerwiński

która dokona otwarcia i oceny ofert. Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera 
najwyższą cenę. 
W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert w tej samej cenie, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
w Piotrkowie Trybunalskim wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym 
terminie ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować 
cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
W przypadku braku choć jednej ważnej oferty przetarg zostaje unieważniony.
Z przeprowadzonego postępowania przetargowego komisja przetargowa sporządza protokół.

10. Termin zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
Umowa kupna – sprzedaży zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 5 dni 
po rozstrzygniętym przetargu ofertowym.

11. Pozostałe informacje.
1) Niedotrzymanie warunków formalnych przy składaniu ofert (niezgodnie ze wzorem 

zaadresowane opakowanie, niedotrzymanie terminu składania ofert, nie zaklejenie 
opakowania), skutkować będzie brakiem rozpatrzenia danej oferty. 

2)   Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli: 
a) nie zawiera elementów, danych i dokumentów, o których mowa w ust. 8, są one 

niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość. 
3)   Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę będzie bezzwłocznie powiadomiony i zaproszony 

do podpisania umowy kupna sprzedaży przyczepy. Wszelkie koszty umowy ponosi 
kupujący. 

4)   Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 5 dni. 
5)  Wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy 

sprzedaży i zapłaceniu ceny nabycia na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Utrzymania 
Miasta w Piotrkowie Trybunalskim nr 03 1560 0013 2326 8572 1000 0004



12. Zastrzeżenia:
Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia pisemnego przetargu ofertowego bez podania 
przyczyny lub odstąpienia od przetargu ofertowego. 
Organizator nie udziela żadnych gwarancji na przedmiot przetargu i wszelkie ewentualne 
roszczenia związane z zakupionym w drodze przetargu samochodem nie będą rozpatrywane.

13. Obowiązek informacyjny wynikający z „RODO”

Klauzula informacyjna wynikająca z RODO spełniająca obowiązek informacyjny wobec 
Oferenta związanego postępowaniem 

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: 

 administratorem Państwa danych osobowych jest: 
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 
przy ul. Kasztanowej 31;

 inspektorem ochrony danych osobowych w ZARZĄDZIE DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 
jest Pan Arkadiusz Liguziński, kontakt: e-mail:iod@zdium-piotrkow.pl, telefon: 
44 7339253*;

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z PISEMNY PRZETARG 
OFERTOWY NA SPRZEDAŻ PRZYCZEPY CIĘŻAROWEJ ROLNICZEJ - 
ASENIZACYJNEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA 
MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM – PRZYCZEPA CIĘŻAROWA ROLNICZA – 
ASENIZACYJNA MEPROZET T-527 wariant B o ładowności 4,3 TON O NR REJ. EP 
15695

 opatrzonego numerem 3/2022;
 odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania;  
 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 posiadają Państwo:

- 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;

Załączniki do ogłoszenia:
1. Specyfikacja przyczepy.
2. Projekt umowy kupna – sprzedaży.
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