
ZARZĄDZENIE  Nr 346/2022 

BURMISTRZA TUŁOWIC  

z dnia 16 września 2022 r. 

w sprawie określenia przeprowadzenia przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż ciągnika rolniczego 

marki MTZ BELARUS TRAKTOR i powołania Komisji Przetargowej 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., 

poz. 559 z późn. zm.) zarządzam co następuje zarządza, co następuje: 

§ 1.  

Ogłaszam pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż ciągnika rolniczego marki MTZ BELARUS TRAKTOR, rok 

produkcji 1994, data pierwszej rejestracji 08.11.1994 o numerze rejestracyjnym OPH6790 zgodnie z ogłoszeniem 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.  

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tułowicach oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

§ 3.  

Do przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję w składzie: 

1) Wiesław Księski – przewodniczący; 

2) Jacek Sulikowski – członek; 

3) Patryk Cisewski – członek. 

§ 4.  

Regulamin przetargu, organizację i tryb działania Komisji określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, wzór 

umowy kupna/sprzedaży określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 6.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Burmistrz Tułowic 

Andrzej Wesołowski  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 52E623A8-818F-44EC-9EB9-492DC3543592. Podpisany Strona 1



Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 346/2022 

Burmistrza Tułowic 

z dnia 16 września 2022 r. 

BURMISTRZ TUŁOWIC OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKA 

ROLNICZEGO MARKI MTZ BELARUS TRAKTOR O NR REJ. OPH6790 

1) Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Gmina Tułowice 

ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, 

posiadająca: NIP 991-03-21-970 oraz REGON 531413308 

2) Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu: 

Przedmiotem sprzedaży jest ciągnik rolniczy: 

Marka:  MTZ BELARUS TRAKTOR   

Typ, model:  MTZ-80 

Nr identyfikacyjny pojazdu:  VIN: 1160P 

Nr rejestracyjny:  OPH6790 

Rok produkcji:  1994 

Data 1 rejestracji:  08.11.1994r.. 

Kolor powłoki lakierowej:  czerwony 1 – warstwowy akrylowy 

Stan licznika:  3728 mtg 

Okres eksploatacji pojazdu  (94/11/08-22/03/28) : 329 miesięcy 

Numer silnika:  202778 

Jednostka napędowa:  z zapłonem samoczynnym 

Pojemność / Moc silnika:  4750 ccm / 59 kW (80KM) 

Układ cylindrów:  rzędowy 

Paliwo Diesel 

Wyposażenie specjalne Pług ośnieżny SPRINTER-Jasło PJ-20 nr fabr. 34 rok prod. 2009 

Przegląd techniczny Data przeglądu technicznego 13.12.2021r, ważny do 13.12.2023 

 

3) Wartość przedmiotu sprzedaży: 

Wartość pojazdu została ustalona na kwotę 23 500,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych 

00/100) i stanowi cenę minimalną zakupu ciągnika rolniczego; 

4) Warunki przystąpienia do przetargu: 

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie z napisem:  

„Oferta na zakup Ciągnika MTZ BELARUS TRAKTOR” oraz danymi oferenta. 

Pisemne oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 27.09.2022 r. do godz. 10:00 na 

adres: Urząd Gminy Tułowice ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice. 

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. 

5) Termin otwarcia ofert:  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2022 r. o godz. 10.30 

6) Dodatkowe informacje: 

a) Oferty zostaną rozpatrzone zgodnie z Regulaminem przetargu. 
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b) Gmina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym momencie oraz prawo nie dokonywania wyboru i 

nie zawierania umowy, mimo złożenia przez któregokolwiek z oferentów najkorzystniejszej oferty. 

c) Ciągnik można oglądać w dni robocze w godzinach pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Tułowicach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Panem Patrykiem Cisewskim pod numerem telefonu 

516 193 344.
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Załącznik nr 2 

do zarządzenia nr 346/2022 

Burmistrza Tułowic 

z dnia 16 września 2022 r. 

REGULAMIN TRYBU POSTĘPOWANIA PRZY SPRZEDAŻY CIĄGNIKA ROLNICZEGO MARKI 

MTZ BELARUS TRAKTOR O NR REJ. OPH6790 

§ 1.  

Przedmiotem sprzedaży jest własność Gminy Tułowice – ciągnika rolniczego marki MTZ BELARUS TRAKTOR o 

nr rej. OPH6790 

§ 2.  

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty. 

2. Pisemne oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 27.09.2022 r. do godz. 10:00 

na adres: Urząd Gminy Tułowice ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod 

uwagę. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. 

3. Oferty winny być złożone w zaklejonych kopertach, oznaczonych adnotacją „Oferta na zakup Ciągnika MTZ 

BELARUS TRAKTOR” oraz danymi oferenta. 

§ 3.  

1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. 

Oferta pod rygorem nieważności, powinna zawierać: 

1) Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę (firmę) oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna wraz z 

podaniem numeru telefonu kontaktowego; 

2) Datę sporządzenia oferty; 

3) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; 

4) Oświadczenie, że oferent obejrzał przedmiot przetargu i zapoznał się osobiście z jego stanem; 

5) Proponowaną cenę nabycia pojazdu, będącego przedmiotem przetargu (nie może być niższa niż cena 

wywoławcza); 

6) Podpis oferenta. 

§ 4.  

1. Ciągnik można oglądać w dni robocze w godzinach pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Tułowicach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Panem Patrykiem Cisewskim 

pod numerem telefonu 516 193 344. 

2. Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił 

Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu. 

§ 5.  

1. Otwarcia ofert przetargowych dokonuje w terminie określonym w ogłoszeniu komisja przetargowa. 

2. W posiedzeniach Komisji musi uczestniczyć co najmniej 2 członków składu Komisji. 

§ 6.  
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1. Przy rozstrzyganiu przetargu Komisja obowiązana jest kierować się kryterium ceny pojazdu, która nie może być 

niższa niż 23 500,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych 00/100). 

2. Komisja przetargowa wybiera ofertę spełniającą kryteria określone w pkt. 1 z zaproponowaną najwyższą ceną. 

§ 7.  

1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. 

2. Część jawna odbywa się w obecności oferentów. 

3. W części jawnej komisja przetargowa: 

1) ustala liczbę otrzymanych ofert; 

2) dokonuje otwarcie kopert z ofertami i kwalifikuje je do części niejawnej (stwierdza ważność ofert pod względem 

spełnienia przez oferentów wymogów określonych w § 3); 

3) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów; 

4) zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. 

4. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli: 

1) nie zostały spełnione wymogi określone w § 3 (nie zawierają danych lub dane te są niekompletne); 

2) zostały złożone po wyznaczonym terminie; 

3) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści. 

5. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu 

przetargu. 

6. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera 

najkorzystniejszą z nich. 

7. Członek komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu i zawiadamia oferenta o terminie 

podpisania umowy kupna/sprzedaży. 

§ 8.  

1. W przypadku złożenia tylko jednej oferty zapewniającej cenę kupna sprzedaży pojazdu wyższą lub równą 

wymaganej, przetarg uznaje się za rozstrzygnięty na rzecz oferenta, który ją złożył. 

2. W przypadku ofert z najwyższą ceną (zbieżność ofert), organizator przeprowadzi drugi etap przetargu w formie 

licytacji ustnej. O terminie i godzinie drugiego etapu przetargu Oferenci zostaną powiadomieni – ogłoszenie 

zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Tułowice oraz na BIP. 

Ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana przez oferentów zakwalifikowanych do licytacji. Ustala się 

minimalną wysokość przystąpienia do licytacji na 100,00 zł. Po ustaniu postąpień organizator przetargu, 

uprzedzając obecnych wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, zamyka przetarg i udziela przybicia 

oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę. W razie niedokonania w toku licytacji choćby jednego postąpienia, 

o wyborze oferty decyduje kolejność wpływu oferty pisemnej do Urzędu. 

3. W sytuacji gdy nie wpłynie żadna oferta z ceną wyższą lub równą wymaganej, przetarg zostanie unieważniony. 

4. Gmina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym momencie oraz prawo nie dokonywania wyboru i 

nie zawierania umowy, mimo złożenia przez któregokolwiek z oferentów najkorzystniejszej oferty, bez podania 

przyczyny. 

§ 9.  

Z przetargu komisja sporządzi protokół zawierający – miejsce, datę przetargu, skład komisji przetargowej, wysokość 

stawki wywoławczej sprzedawanego pojazdu, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania lub nazwę firmy, wnioski i 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 52E623A8-818F-44EC-9EB9-492DC3543592. Podpisany Strona 5



oświadczenia osób uczestniczących w przetargu, podpisy członków komisji przetargowej oraz osoby wygrywającej 

przetarg. 

§ 10.  

Z oferentem, który został wyłoniony w toku czynności przetargowych, określonych niniejszym regulaminem, Gmina 

Tułowice zawiera formalną umowę kupna/sprzedaży. Termin podpisania umowy nie może być dłuższy niż 7 dni od 

daty rozstrzygnięcia przetargu. Termin zapłaty ceny nabycia zostanie określony w umowie kupna/sprzedaży. 

§ 11.  

Wydanie pojazdu nabywcy nastąpi na podstawie protokołu przekazania, po dokonaniu zapłaty ceny nabycia.
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Załącznik nr 3 

do zarządzenia nr 346/2022 

Burmistrza Tułowic 

z dnia 16 września 2022 r. 

UMOWA KUPNA/SPRZEDAŻY CIĄGNIKA 

zawarta w dniu ....................................... w Urzędzie Gminy Tułowice pomiędzy 

Gminą Tułowice, ul. Szkolna 1, 49 – 130 Tułowice, NIP: 991-03-21-970, REGON 531413308 reprezentowaną 

przez Pana Andrzeja Wesołowskiego – Burmistrza Tułowic zwaną dalej SPRZEDAJĄCY,  

a 

Panem/Panią .............................................. legitymującym się dowodem osobistym seria ................. nr 

............................. wydanym przez ............................................................... zamieszkałym/zamieszkałą 

..........................................................................PESEL/NIP………………………………………… 

zwanym/zwaną w treści umowy KUPUJĄCYM o następującej treści: 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż ciągnika rolniczego marki MTZ BELARUS TRAKTOR o nr rej. OPH6790. 

2. Kupujący złożył ofertę pisemną w dniu ...................... 

§ 2. 

1. Sprzedający oświadcza, że: 

a) Pojazd będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego wyłączną własność, 

b) Ciągnik jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz że nie toczy się 

żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd ani, że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. 

§ 3. 

Kupujący oświadcza, że kupuje od Sprzedającego opisany w § 1 pojazd. 

§ 4. 

1. Cenę sprzedaży ciągnika rolniczego zgodnie ze złożoną przez Kupującego ofertą ustalono na kwotę 

......................................zł, słownie ...........................................................................................brutto.  

2. Po podpisaniu niniejszej umowy, Sprzedający wystawi fakturę. 

3. Po opłaceniu faktury, Kupujący odbierze pojazd po podpisaniu protokołu odbioru. 

UWAGA: Za termin wniesienia opłaty zostanie przyjęty termin uznania rachunku Sprzedającego. 

4. Zapłatę za wystawioną fakturę należy wnieść przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:  

10 8890 1079 0000 0129 2011 0048 – Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddział w Niemodlinie z dopiskiem 

„Kupno ciągnika rolniczego” w terminie 5 dni od dnia doręczenia faktury. 
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§ 5. 

1. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu po podpisaniu protokołu 

odbioru ciągnika rolniczego. 

§ 6. 

1. Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił 

Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu. 

2. Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do nich  

żadnych zastrzeżeń. 

§ 7. 

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego. 

§ 8. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 10. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§ 11. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (art. 13 RODO) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiąż ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Tułowice, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, tel: (77) 460 01 

43, e-mail: tulowice@tulowice.pl (dalej: Administrator) 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym kontakt jest możliwy na wyżej podany adres 

Administratora, lub za pomocą e-mail: inspektor@kancelaria-odo.pl. Z inspektorem można kontaktować się 

wyłącznie w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie 

posiada i nie udziela informacji dotyczących zawartej umowy. 

1.  Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane w następujących celach: 

- realizacją umowy  

- dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem umowy  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

- niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy 

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

- ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO 

5. Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora danych 

w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych tj. podmiot realizujący zadania z zakresu 

obsługi technicznej i serwisowej IT, kancelaria prawna, podmioty świadczące usługi hostingowe.  

Dane mogą zostać udostępnione operatorom pocztowym w zakresie niezbędnym do doręczenia 
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korespondencji, oraz organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym  

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, oraz nie będą 

stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania 

(poprawiania) swoich danych, oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne 

mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa. 

8. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo 

wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres siedziby: 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

9. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. 

Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące 

kryteria: 

- czas obowiązywania umowy, 

- przepisy prawa, obligujące do przetwarzania danych przez określny czas, po zakończeniu obowiązywania 

umowy tj. 5 lat, 

- okres, który jest niezbędny do obrony ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. 

10. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja 

Umowy będą niemożliwe. 

 

SPRZEDAJĄCY:         KUPUJĄCY: 
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