
WAG.2613.04.0004.2021 
D2021.02.02285 

 
Prezydent Miasta Kalisza 

 
działając na podstawie zarządzenia nr 150/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 marca 
2021r. w sprawie przeznaczenia postawionego w stan likwidacji środka trwałego Urzędu 
Miasta Kalisza do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego 
 

o g ł a s z a  
 

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN 
Passat B7 1.8 TSI MR’10  

 
1. Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy: 
Marka: VOLKSWAGEN  

Model pojazdu: Passat B7 1.8 TSI MR’10  
Wersja:  Highline DSG 
Rok produkcji: 2011 
Numer rejestracyjny: PK 85555 
Numer VIN: WVWZZZ3CZBP347342 
Data pierwszej rejestracji: 16.08.2011r. 
Kolor powłoki lakierowej: czarny 2 – warstwowy z efektem metalicznym 
Dopuszczalna masa całkowita: 2050 kg 
Rodzaj nadwozia: sedan 4 drzwiowy 
Pojemność/moc silnika: 1798 cm/ 118kW (160KM) 
Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna 
Rodzaj napędu: przedni (4x2) 
Rodzaj paliwa: PB 
Samochód osobowy wyposażony jest w dwa komplety opon. 
Samochód osobowy do naprawy, uszkodzeniu uległa skrzynia biegów. 

 

2. Nazwa i siedziba sprzedającego: 
Miasto Kalisz 
Główny Rynek 20 
62 – 800 Kalisz 
Tel. 62 76 54 300 
 

3. Cena wywoławcza: 
Ustala się minimalną cenę wywoławczą w wysokości : 12 300,00 złotych brutto  
(słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych zero groszy) 
 

4. Miejsce i termin składania ofert: 
Ofertę pisemną, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia, na zakup 
samochodu osobowego należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2021r. do godz. 11:00  
wyłącznie na portierni budynku Ratusza mieszczącej się na parterze budynku Urzędu Miasta 
Kalisza przy Główny Rynek 20 w Kaliszu, w zaklejonej kopercie opisanej według wzoru:  
Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62 – 800 Kalisz 
„Oferta na zakup samochodu VOLKSWAGEN Passat B7 1.8 TSI MR’10 wersja Highline DSG, nie 
otwierać przed dniem 30.04.2021 r. godz. 11:00.” 
 

Oferta jest wiążąca przez 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 
 
 



5. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 kwietnia 2021r. o godz. 11:15 w sali nr 36 w budynku Ratusza 
Urzędu Miasta Kalisza przy Główny Rynek 20, 62 – 800 Kalisz. 

 
6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu: 
Samochód osobowy będący przedmiotem przetargu, po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym można oglądać w dniach od 19.04.2021r. do 23.04.2021r. w godzinach                    
od 14:00 do 15:30 na parkingu Urzędu Miasta Kalisz przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a. 
tel. 62 50 48 528  
 

7. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia: 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. 
Wadium wyłącznie w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie                  
1 230,00 PLN należy wnieść do dnia 27 kwietnia 2021r. przelewem na rachunek bankowy 
Miasta Kalisza prowadzony przez PKO BP S.A. o nr 75 1020 2212 0000 5102 0387 5432,  
z dopiskiem „Wadium nr sprawy WAG.2613.04.0004.2021” 
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 
Sprzedającego. 
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, 
zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio po dokonaniu wyboru lub odrzucenia oferty. 
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. 
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, 
uchyli się od zawarcia umowy. 

 
8. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: 
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w języku polskim, w formie 
pisemnej i zawierać w szczególności:  
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta;  
2) numer telefonu;  
3) numery NIP lub REGON;  
4) datę sporządzenia oferty;  
5) oferowaną cenę brutto;  
6) podpisany wzór umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;  
7) dowód wpłaty wadium;  
8) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu oraz że ponosi 
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin. 
 
Kryterium wyboru oferty: cena 100%  
Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane. 
 

9. Odrzucenie oferty: 
Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:  
1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, 
który nie wniósł wadium;  
2) nie zawiera danych i dokumentów wymienionych w formularzu oferty lub są one 
niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić 
do uznania jej za nową ofertę; 
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa niezwłocznie zawiadomi pisemnie Oferenta. 
 
 
W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, a jest to najwyższa cena 
zaoferowana za samochód osobowy w przetargu, komisja przetargowa postanawia                        
o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. W przypadku aukcji, 



komisja przetargowa zawiadamia pisemnie oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty,                  
o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji. 
 

10.  Zawarcie umowy oraz termin wydania przedmiotu przetargu: 
Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 7 dni roboczych od dnia wyboru oferty. 
Osoba, która zaoferowała najwyższą cenę będzie zobowiązana zapłacić cenę nabycia                   
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie otrzymanej faktury VAT. 
Zakupiony samochód należy odebrać na własny koszt najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od 
dnia wpływu środków na wskazane konto Sprzedającego.  
Pojazd zostanie wydany po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego,  na 
podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. 
 
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.  

 
Załączniki:  
Nr 1 – formularz ofertowy;  
Nr 2 – umowa sprzedaży;  
Nr 3 – Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem umowy. 

 

 
                                                                            Prezydent Miasta Kalisza 

                                                                             /…/ 
                                                                          Krystian Kinastowski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WAG.2613.04.0004.2021 
D2021.02.02281 

Załącznik nr 1 
do ogłoszenia 

Kalisz, dnia …………….. 2021r. 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………… 

lub nazwa (firma) ……………………………………………………………………………………….  

Adres ………………………………………………………………………..…………………………..  

NIP ……………………………………………………………………………………………………....  

REGON …………………………………………………………………………………….…………... 

Tel. kontaktowy ………………………………………………………..……………………... 

 

Ja niżej podpisana/y, w odpowiedzi na ogłoszenie przetargu pisemnego, nieograniczonego na 
sprzedaż samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN Passat B7 1.8 TSI MR’10 wersja 
Highline DSG o nr rej. PK 85555, oświadczam, że składam ofertę zakupu niniejszego 
samochodu  
 

za kwotę………………………………………………….………………….. PLN brutto 

(słownie:………….………………………………………………………………....PLN) 

 
Oświadczam, że:  
1) Zapoznałam/-em się z warunkami przystąpienia do przetargu, nie wnoszę do nich 

zastrzeżeń oraz uzyskałam/-em wszelkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania  

oferty,  

2) Zapoznałam/-em się ze stanem technicznym sprzedawanego samochodu osobowego                  

i oświadczam, że jego stan techniczny jest mi znany i nie wnoszę do niego żadnych uwag ani 

zastrzeżeń oraz ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 

3) Zapoznałam/-em się z warunkami umowy sprzedaży stanowiącej załącznik nr 2 do 

ogłoszenia i nie wnoszę do niej żadnych uwag, 

3) W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu                         

i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego,  

4) Uważam się związana/y niniejszą ofertą przez okres 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, 

5) Zobowiązuję się do wpłaty oferowanej kwoty za w/w samochód w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia umowy sprzedaży, 

6) Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty, jako najkorzystniejszej pod 

względem oferowanej ceny, kwota wadium zaliczona została na poczet oferowanej ceny. 

 

W załączeniu przesyłam: 
1) Zaakceptowany wzór umowy sprzedaży stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia, 
2) ……………………………………………, 
 

 
………………………………. 

                                                                                                          data i podpis 

 



WAG.2613.04.0004.2021 
D2021.02.02275 

Załącznik nr 2 
do ogłoszenia 

UMOWA SPRZEDAŻY NR ………………………... 
zawarta w Kaliszu w dniu …………..……….2021r. o godzinie ……………………… pomiędzy: 
Miastem Kalisz, z siedzibą w Kaliszu, Główny Rynek 20, 62 – 800 Kalisz, NIP 618-001-59-33 
reprezentowanym przez: 
Krystiana Kinastowskiego – Prezydenta Miasta Kalisza 
zwanym dalej Sprzedającym 
a 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Kupującym, o następującej treści: 
 

§ 1 
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje niżej wymieniony samochód osobowy: 
 
Marka i typ pojazdu: VOLKSWAGEN PASSAT  
Nr rej. PK 85555  
Nr VIN: WVWZZZ3CZBP347342 
Pojemność silnika: 1798,00 cm3  
Rodzaj paliwa PB  
Rok produkcji 2011  
Data pierwszej rejestracji 16.08.2011r. 
 

§ 2 
Pojazd, o którym mowa w § 1 stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od wad prawnych, 
nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczą się 
żadne postępowania sądowe, administracyjne czy egzekucyjne, których przedmiotem jest ten 
pojazd, ani nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.  
 

§ 3 
1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego w § 1 

niniejszej umowy, oraz że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych roszczeń do 
Sprzedającego. 

2. Kupujący dokonał sprawdzenia oznakowania pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie 
wnosząc żadnych zastrzeżeń. 

 
§ 4 

1. Strony ustaliły wartość samochodu osobowego, o którym mowa w § 1 na podstawie 
przeprowadzonego nieograniczonego,  pisemnego przetargu, na kwotę …………………… 
PLN brutto (słownie ……………………………………...........zł brutto). 

2. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w § 1 niniejszej 
umowy za kwotę określoną w ust. 1 z chwilą wydania pojazdu. 

3. Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę wskazaną w ust. 1 w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia umowy na podstawie otrzymanej przy zawieraniu umowy faktury VAT na 
wskazane konto.  

 
§ 5 

1. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez Kupującego pełnej kwoty 
określonej w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Wydanie pojazdu wraz z dokumentami nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – 
odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Kupującego i Sprzedającego, w siedzibie 



Sprzedającego. Sprzedającego reprezentować będzie Pani Ewelina Fabiańczyk – 
Kustosz, Naczelnik Wydziału Administracyjno – Gospodarczego.                                             
Kupującego reprezentować będzie: …………………..……………………………………….. . 

3. Wydanie samochodu nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu środków 
za samochód na wskazane konto Sprzedającego. 

4. Sprzedający zobowiązuje się wraz z wydaniem przedmiotu umowy przekazać Kupującemu 
wszelkie posiadane przez niego rzeczy służące do korzystania                                                                                       
z samochodu, w tym: dwie sztuki kluczyków oraz niezbędne dokumenty związane                    
z samochodem, w tym: dowód rejestracyjny, kartę pojazdu.  

5. Nieodebranie samochodu w terminie określonym w ust. 3 będzie skutkować naliczeniem 
kar umownych dla Kupującego w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia 
odbioru samochodu. 

 
§ 6 

1. Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące                  

w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
4. Sporu mogące wyniknąć na tle realizacji umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Sprzedającego. 
5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Sprzedającego i jeden dla Kupującego. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………                                         ……………………………………… 
                      Sprzedający                                                                                                    Kupujący         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WAG.2613.04.0004.2021                                                                     
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Załącznik nr 3  
do ogłoszenia 

 
Informacja dotycząca przetwarzania  danych osobowych w związku z zawarciem umowy. 
 

Administrator danych osobowych. 
Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza.  
Z Administratorem można skontaktować się: 

• listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, 
• e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl, 
• telefonicznie: 62 / 765 43 00. 

 
Inspektor ochrony danych. 
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można skontaktować się: 

• listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, 
• e-mailowo: iod@um.kalisz.pl, 
• telefonicznie: 62 / 765 43 56. 

 
Cele i podstawy przetwarzania. 
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postawionego w stan likwidacji środka trwałego 
Urzędu Miasta Kalisza tj. samochodu osobowego marki WV Passat przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu 
pisemnego nieograniczonego, zawarcia i realizacji podpisanej z Administratorem umowy oraz spełnienia obowiązków 
ciążących na Administratorze w związku z zawarciem tej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 
1 lit. b) RODO* (wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, 
której dane dotyczą przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego 
na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów prawa). 
 
Odbiorcy danych osobowych. 
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. 
 
Przechowywania danych. 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w którym zostały zebrane, a następnie, jeśli 
chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach i wydanego na jej podstawie rozporządzenie 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. 
 
Prawa osób, których dane dotyczą. 
W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych, w zależności od podstawy prawnej ich przetwarzania 
przysługuje Państwu: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 
Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych. 
 
Informacja o wymogu podania danych. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do przetargu, i ewentualnego zawarcia 
umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy. Dane nie będą przetwarzane                          
w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania. 
 
                        
* 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). 
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