
SM.Ks. 0130-25/2020   Załącznik do Zarządzenia nr 25/2020 

Komendanta Straży Miejskiej w Radomiu  

z dnia  30 czerwca 2020 r. 

    

REGULAMIN PRZETARGU W FORMIE PRZETARGU PISEMNEGO 

 NA  SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI  

PEUGEOT BOXER  NUMER REJESTRACYJNY  WR 1300S 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem przetargu jest Straż Miejska w Radomiu, ul. Moniuszki 9 zwana 

dalej Strażą.  

2. Regulamin przetargu określa procedurę przygotowania, organizacji  

i przeprowadzania przez Straż pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu 

osobowego marki PEUGEOT BOXER o numerze  rejestracyjnym  

WR 1300S, rok produkcji 2014, pojemność silnika  2198 cm³, diesel, poziom 

emisji spalin euro 5. 

3. Celem postępowania jest sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego środek 

trwały w Straży i uzyskanie jak najwyższej ceny sprzedaży. 

4. Przetarg ma charakter publiczny i odbywa się w drodze przetargu pisemnego. 

5. Przetarg na sprzedaż samochodu przeprowadza Komisja Likwidacyjna powołana 

zarządzeniem nr 24/2020 przez Komendanta Straży Miejskiej  

w Radomiu w dniu 30 czerwca 2020 r. 

 

§2  Termin i ogłoszenie przetargu 

1. Przetarg wszczynany jest poprzez: 

a) opublikowanie ogłoszenia na stronie internetowej Straży Miejskiej  

w Radomiu www.strazmiejska.radom.pl, 

b) wywieszenie treści ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Straży przy 

ulicy Moniuszki 9, 

c) umieszczenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego  

w Radomiu przy ulicy Kilińskiego 30, 

co najmniej na 7 dni przed terminem przetargu. 

2. W ogłoszeniu należy zamieścić następujące dane: 

 informacje o przetargu, 

 termin i miejsce przetargu, 

 przedmiot przetargu, 

 wysokość ceny wywoławczej. 

3. Otwarcie pisemnych ofert odbędzie się w dniu 27 lipca 2020 r. o godz.14.15 

http://www.strazmiejska.radom.pl/
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w siedzibie Straży Miejskiej w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 (III piętro - pokój 

nr 24). 

 

§3  Przedmiot sprzedaży 

6. Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki PEUGEOT BOXER 

model Boxer 330 2.2 HDI MR 14 E5,  5 drzwiowy, 9 osobowy, pojemność silnika  

2198 cm³, diesel, poziom emisji spalin euro 5, o numerze rejestracyjnym WR 

1300S, rok produkcji 2014, VIN:, VF3YASMFB12671335, data pierwszej 

rejestracji 23.07.2014r., przebieg: 211 330 km, srebrny  

1. Przedmiot sprzedaży można oglądać w dni powszednie w godz. 8.00 do 15.00  

po wcześniejszym umówieniu się tel. (48) 36 20 446. 

2. Straż Miejska w Radomiu nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte  

w samochodzie. 

3. Cenę wywoławczą (minimalną) ustala się na poziomie 16 500 zł brutto.  

4. W siedzibie Straży Miejskiej w Radomiu przy ulicy Moniuszki 9 do wglądu jest 

opinia z dnia 15.11.2019 r. sporządzona przez uprawnionego rzeczoznawcę. 

5. Wszelkich informacji w zakresie stanu technicznego samochodu udziela Pan 

Jacek Pedryc - starszy inspektor nr tel. 48 36-20-446. 

  

§4  Uczestnicy pisemnego przetargu 

1. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki 

organizacyjne  nie posiadające osobowości prawnej, które złożą ofertę zakupu. 

2. W przetargu mogą brać udział pracownicy Straży Miejskiej w Radomiu na 

warunkach obowiązujących wszystkich innych uczestników. 

3. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji 

Likwidacyjnej oraz osoby bliskie tym osobom. 

4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do: 

a) złożenia do dnia 27 lipca 2020 roku do godziny 14.00  pisemnej oferty 

w sekretariacie Straży Miejskiej w Radomiu przy ulicy Moniuszki 9  

w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta przetargowa na zakup samochodu 

marki PEUGEOT BOXER” wg załącznika nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, 

b) złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz 

warunkami umowy sprzedaży, przetargu oraz stanem technicznym pojazdu, 

bądź też ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające  

z rezygnacji z oględzin, wg załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu, 

c) złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na podanie do publicznej 

wiadomości danych oferenta, w przypadku gdy zostanie on wybrany jako 
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nabywca przedmiotu przetargu, wg załącznika nr 3 do niniejszego 

regulaminu. 

 

§5  Wadium 

1. Straż Miejska nie wymaga wniesienia wadium.  

      

§6  Przebieg przetargu 

1. Czynności związane z przeprowadzeniem sprzedaży wykonuje Komisja 

Likwidacyjna powołana zarządzeniem Komendanta Straży Miejskiej. 

2. Możliwe jest dokonanie sprzedaży w przypadku gdy wpłynęła jedna oferta 

spełniająca warunki określone w niniejszym regulaminie i ogłoszeniu  

o sprzedaży. 

3. W dniu 27.07.2020 roku o godzinie 14.15 w pokoju nr 24 zostaną otwarte koperty, 

które wpłynęły w terminie określonym §4 ust. 4 lit. a do Straży Miejskiej  

w Radomiu. 

4. Komisja dokona sprawdzenia kompletności ofert i dokona wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

5. Przy wyborze oferty Komisja Likwidacyjna kieruje się zaoferowaną ceną. 

6. Nabywcą zostaje oferent, który zaoferował najwyższą cenę za przedmiot 

sprzedaży i spełnił wszystkie warunki regulaminu. 

7. Oferta złożona w przetargu zostaje odrzucona jeżeli: 

a) jest niezgodna z treścią ogłoszenia o przetargu pisemnym lub treścią 

niniejszego Regulaminu, 

b) nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w ogłoszeniu  

o przetargu, 

c) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu, 

d) zawiera cenę mniejszą od ceny wywoławczej. 

8. W przypadku złożenia równorzędnych cenowo ofert Komisja organizuje  

i przeprowadza licytację ustną, ograniczoną do oferentów, którzy złożyli te oferty. 

9. O terminie licytacji ustnej Komisja zawiadomi oferentów w ciągu 5 dni od daty 

otwarcia ofert oraz umożliwi im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. 

10. Licytacja ustna rozpocznie się w wyznaczonym przez Straż Miejską terminie  

i miejscu. 

11. Licytację prowadzi Przewodniczący Komisji Likwidacyjnej. 

12. Przed rozpoczęciem licytacji, prowadzący przetarg podaje do wiadomości: 

a) przedmiot przetargu, 
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b) cenę wywoławczą, określoną na poziomie ceny równorzędnych ofert, 

c) wysokość postąpienia. 

13. Przewodniczący Komisji Likwidacyjnej dokonuje otwarcia przetargu i prowadzi 

licytację oraz zamyka licytację.  

14. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny wywoławczej. 

15. Licytacja prowadzona będzie w formie licytacji odbywającej się „w górę” poprzez 

postąpienie. 

16. Postąpienie ustala się na kwotę 100 zł (słownie: sto złotych). 

17. Zaoferowana kwota przestaje wiązać uczestnika licytacji, gdy inny uczestnik 

zaoferował kwotę wyższą. 

18. Po ustaniu zgłoszenia postąpień, prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie 

ostatnią najwyższą cenę , przedmiot licytacji uważa się za sprzedany. 

19. Nabywcą zostaje uczestnik, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę zakupu 

przedmiotu przetargu (zadeklarował najwyższą kwotę). 

20. Prowadzący zamyka licytację, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby (firmę), 

która kupiła przedmiot sprzedaży. 

21. Wygrywający przetarg - nabywca  jest zobowiązany do podpisania umowy 

sprzedaży, której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

22. Informację o wyniku przetargu podaje się na stronie internetowej Straży Miejskiej 

w Radomiu, www.strazmiejska.radom.pl, na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie Straży przy ulicy Moniuszki 9, na tablicy informacyjnej Urzędu 

Miejskiego w Radomiu przy ulicy Kilińskiego 30. 

23. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od daty 

podpisania umowy. 

24. Jeżeli wygrywający przetarg nie wpłaci całej zaoferowanej kwoty w ciągu 7 dni 

od daty podpisania umowy, przetarg uważa się za nieważny. 

25. Warunkiem odbioru samochodu jest wpłata przez nabywcę zaoferowanej kwoty 

na rachunek bankowy Straży Miejskiej w Radomiu. 

26. Protokół z przetargu, umowa sprzedaży wraz z dokumentem potwierdzającym 

wpłatę wylicytowanej kwoty nabycia samochodu stanowi podstawę do odbioru 

samochodu. 

27. Przetarg uważa się za nieważny, jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłynie do 

sekretariatu Straży Miejskiej przynajmniej jedna oferta zawierająca co najmniej 

cenę wywoławczą. 

28. Jeżeli pierwszy przetarg nie zostanie zakończony zawarciem umowy sprzedaży, 

jednostka ogłasza kolejne przetargi, przy czym cena wywoławcza w każdym 

kolejnym może zostać obniżona.   

http://www.strazmiejska.radom.pl/
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29. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem 

przetargu do Komendanta w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu. 

30. W przypadku wniesienia skargi, Komendant wstrzymuje dalsze czynności 

związane z zawarciem umowy sprzedaży. 

31. W przypadku uznania zasadności skarg Komendant może unieważnić przetarg. 

32. Organizator przetargu może zmienić warunki przetargu, unieważnić przetarg lub 

odwołać bez podania przyczyn. 

33. Jeżeli z przyczyn losowych, niezależnych od organizatora przetargu, przekazanie 

przedmiotu przetargu stanie się niemożliwe, organizator przetargu niezwłocznie 

dokona zwrotu zaksięgowanej wpłaty za przedmiot przetargu. 

 

§7 Protokół 

1. Z przeprowadzonego postępowania Komisja Likwidacyjna sporządza i podpisuje 

protokół.  

2. Protokół powinien zawierać: 

a) oznaczenie terminu, miejsca i czasu oraz rodzaju przetargu, 

b) imiona i nazwiska oraz podpisy członków Komisji Likwidacyjnej, 

c) oznaczenie przedmiotu przetargu, 

d) wysokość ceny wywoławczej, 

e) wysokość najwyższej zaoferowanej kwoty przez oferenta, 

f) imię i nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania lub siedzibę nabywcy 

pojazdu, 

g) informację o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru 

najkorzystniejszej z nich bądź informację o odrzuceniu ofert (m.in. ilość 

osób (firm), imiona i nazwiska (firmę) i miejsce zamieszkania lub siedzibę 

które złożyły oferty w pisemnym przetargu), 

h) datę sporządzenia protokołu, 

i) ewentualne uwagi i wnioski członków Komisji Likwidacyjnej. 

3. Protokół zatwierdza kierownik jednostki. 

 

§8  Warunki odbioru samochodu 

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu 

umowy sprzedaży oraz wpłaceniu całej zaoferowanej ceny na podstawie dowodu 

wpłaty na konto Straży Miejskiej. 
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2. Wydanie przedmiotu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 

stanowiącego załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

3. Zakupione mienie należy odebrać na swój koszt i swoim staraniem. 

4. Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych         

z przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu. 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty 

2. Załącznik nr 2- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz warunkami 

umowy sprzedaży, przetargu oraz stanem technicznym pojazdu, bądź też 

ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin. 

3. Załącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na podanie do publicznej 

wiadomości danych oferenta, w przypadku gdy zostanie on wybrany jako 

nabywca przedmiotu przetargu. 

4. Załącznik nr 4 - projekt umowy sprzedaży samochodu. 

5. Załącznik nr 5 – protokół zdawczo-odbiorczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SM.Ks. 0130-25/2020   Załącznik do Zarządzenia nr 25/2020 

Komendanta Straży Miejskiej w Radomiu  

z dnia  30 czerwca 2020 r. 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu  przetargu w formie  

przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu  osobowego 

 marki PEUGEOT BOXER  numer rejestracyjny WR 1300S  

........................................................................ 

                                      Nabywca (imię i nazwisko lub nazwa firmy) 

........................................................................ 

       NIP, Regon(jeśli dotyczy) lub nr PESEL w przypadku osób fizycznych 

........................................................................ 

                                       Adres nabywcy lub adres siedziby firmy 

………………………………………………… 

(telefon) 

Straż Miejska w Radomiu 

ul. Moniuszki 9 

26-600 Radom 

FORMULARZ OFERTY 

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące pisemnego przetargu na sprzedaż samochód 

osobowy marki PEUGEOT, model Boxer,  5 drzwiowy, 9 osobowy, pojemność silnika  

2198 cm³, diesel, poziom emisji spalin euro 5, o numerze rejestracyjnym WR 1300S, rok 

produkcji 2014, VIN:, VF3YASMFB12671335, data pierwszej rejestracji 23.07.2014r., 

przebieg: 211 330 km, srebrny  składam ofertę zakupu przedmiotowego samochodu za 

kwotę ……………………………………………….….. złotych brutto (słownie: 

…………………………………………………….………..........………………………

……………………………………….………………….. złotych) 

Uważam/-my się związany/-ni niniejszą ofertą przez okres 7 dni od daty rozstrzygnięcia 

przetargu. 

 

…………………….. dnia…………………….. 

              (miejscowość)   (data) 

        ……………………………... 

        podpis uczestnika 

 



SM.Ks. 0130-25/2020   Załącznik do Zarządzenia nr 25/2020 

Komendanta Straży Miejskiej w Radomiu  

z dnia  30 czerwca 2020 r. 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu  przetargu w formie  

przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu  osobowego 

 marki PEUGEOT BOXER  numer rejestracyjny WR 1300S 

 

........................................................................ 

                                      Nabywca (imię i nazwisko lub nazwa firmy) 

 

........................................................................ 

       NIP, Regon(jeśli dotyczy) lub nr dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych 

 

........................................................................ 

                                       Adres nabywcy lub adres siedziby firmy 

 

………………………………………………… 

(telefon) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………. 

legitymujący się dokumentem tożsamości seria ……………….. numer ………………. 

reprezentujący …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

przystępując do udziału w przetargu w formie przetargu pisemnego na sprzedaż 

samochodu osobowego marki osobowy marki PEUGEOT, model Boxer,  5 drzwiowy,  

9 osobowy, pojemność silnika  2198 cm³, diesel, poziom emisji spalin euro 5,  

o numerze rejestracyjnym WR 1300S, rok produkcji 2014, VIN:, 

VF3YASMFB12671335, data pierwszej rejestracji 23.07.2014r., przebieg: 211330 km, 

srebrny oświadczam, że: 

 

 zapoznałem się z Regulaminem przetargu w formie przetargu pisemnego na 

sprzedaż samochodu osobowego marki osobowy marki PEUGEOT, model Boxer,  

5 drzwiowy, 9 osobowy, pojemność silnika  2198 cm³, diesel, poziom emisji 

spalin euro 5, o numerze rejestracyjnym WR 1300S, rok produkcji 2014, VIN:, 

VF3YASMFB12671335, data pierwszej rejestracji 23.07.2014r., przebieg: 

211330 km, srebrny oraz jego załącznikami, a w szczególności ze wzorem umowy 

i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń٭, 
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 zapoznałem się ze stanem prawnym i technicznym pojazdu będącego 

przedmiotem sprzedaży i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń٭, 

 nie zapoznałem się ze stanem prawnym i technicznym pojazdu będącego 

przedmiotem sprzedaży, ale ponoszę odpowiedzialność za rezygnację  

z oględzin٭, 

 wyrażam gotowość jego nabycia w obecnym stanie technicznym٭, 

 nie będę wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Straży Miejskiej  

w Radomiu٭, 

 w przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się do podpisania umowy w ciągu 

7 dni od rozstrzygnięcia przetargu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 

4 do Regulaminu oraz do wpłaty na konto Straży Miejskiej zaoferowanej kwoty٭,  

 akceptuję w całości wszystkie warunki udziału w postępowaniu٭. 

 

 

 …………………….. dnia…………………….. 

              (miejscowość)   (data) 

 

 

        ……………………………... 

        podpis uczestnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 właściwe zaznaczyć ٭
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu  przetargu w formie  

przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu  osobowego 

 marki PEUGEOT BOXER  numer rejestracyjny WR 1300S 

 

........................................................................ 

                                      Nabywca (imię i nazwisko lub nazwa firmy) 

 

........................................................................ 

       NIP, Regon(jeśli dotyczy) lub nr dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych 

 

........................................................................ 

                                       Adres nabywcy lub adres siedziby firmy 

 

………………………………………………… 

(telefon) 

OŚWIADCZENIE 

w sprawie wyrażenia zgody na podanie do publicznej wiadomości danych  

nabywcy 

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………. 

legitymujący się dokumentem tożsamości seria ……………….. numer ………………. 

reprezentujący …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

przystępując do udziału w przetargu w formie licytacji ustnej na sprzedaż samochodu 

osobowego marki osobowy marki PEUGEOT, model Boxer,  5 drzwiowy, 9 osobowy, 

pojemność silnika 2198 cm³, diesel, poziom emisji spalin euro 5, o numerze 

rejestracyjnym WR 1300S, rok produkcji 2014, VIN:, VF3YASMFB12671335, data 

pierwszej rejestracji 23.07.2014r., przebieg: 211330 km, srebrny 

oświadczam, że: 

w przypadku wygrania przetargu, wyrażam zgodę na podanie moich danych (danych 

firmy) do publicznej wiadomości w zakresie informacji o wyniku w/w postępowania 

przetargowego. 

 

…………………….. dnia…………………….. 

              (miejscowość)   (data) 

        ……………………………... 

        podpis uczestnika 
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Załącznik nr 4 

do Regulaminu  przetargu w formie  

przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu  osobowego 

 marki PEUGEOT BOXER  numer rejestracyjny WR 1300S  

Projekt  umowy sprzedaży samochodu 

Zawarta w dniu ........................ w Radomiu, pomiędzy: 

Gminą Miasta Radomia ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, NIP: 7962817529 

REGON: 670223451  

w ramach działalności: 

Straży Miejskiej w Radomiu, ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom, 

reprezentowaną przez: 

Pana Edmunda Nowocienia –Komendanta Straży Miejskiej w Radomiu, 

zwanym  w treści umowy  Sprzedającym, z jednej strony, 

a 

1) wypełnia przedsiębiorca 

 

…………………………………………………………………………………………… 

        (nazwa, adres oraz numer KRS Oferenta lub nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) 

 

 NIP: ............................................ REGON: ……………………………… 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………………. 

 

zwaną(-ym) w treści umowy Kupującym, z drugiej strony, 

lub 

2) wypełnia osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej 

 

Panią(-em) …………………………………………………………………………..   

 

pesel : ………………………………………..  legitymującą(-ym) się dowodem 

 

osobistym seria ……...... numer …………..…………… wydanym przez 
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 ……………………………………………………………………….. zamieszkałą(-ym) 

  

w ………………………………………………………...……………………………….. 

 

zwaną(-ym) w treści umowy Kupującym, z drugiej strony 

W wyniku dokonanego przez Sprzedającego wyboru oferty wyłonionej w pisemnym 

przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki osobowy marki PEUGEOT, model 

Boxer,  5 drzwiowy, 9 osobowy, pojemność silnika  2198 cm³, diesel, poziom emisji 

spalin euro 5, o numerze rejestracyjnym WR 1300S, rok produkcji 2014, VIN:, 

VF3YASMFB12671335, data pierwszej rejestracji 23.07.2014r., przebieg: 211330 km, 

srebrny,  zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż w drodze przetargu w formie przetargu pisemnego 

samochodu: 

 marka/model: PEUGEOT BOXER  

 rok produkcji: 2014 

 numer nadwozia: VF3YASMFB12671335 

 numer rejestracyjny: WR 1300S 

 przebieg: 211330 km 

2. Sprzedający oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy stanowi jego 

własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i nie toczy się żadne 

postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również 

przedmiotu zabezpieczenia.  

3. Kupujący stwierdza, że  znany jest mu stan techniczny nabywanego pojazdu  

i oświadcza, że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych roszczeń do Sprzedającego. 

4. Kupujący oświadcza, że sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu 

rejestracyjnego i nie wnosi do nich zastrzeżeń. 

 

§ 2 Wartość umowy  

Kupujący zapłaci Sprzedającemu za przedmiot sprzedaży określony w § 1 niniejszej 

umowy kwotę brutto...................................zł (słownie:...............................................zł)  
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§ 3 Wydanie przedmiotu 

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi, niezwłocznie po wniesieniu należnej kwoty, 

o której mowa w  § 2 na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Podstawą wydania przedmiotu umowy będzie okazanie przez Kupującego dowodu 

uregulowania zapłaty oraz informacji od głównej księgowej o wpływie środków 

pieniężnych na rachunek wskazany przez Sprzedającego. 

3. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, 

niezbędne do prawidłowego korzystania z niego. 

 

§ 4 Warunki płatności 

1. Zapłata ceny nabycia za przedmiot objęty niniejszą umową nastąpi w formie polecenia 

przelewu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, na rachunek bankowy 

Sprzedającego : ………………………………………………………………………….. 

2. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń 

niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego. 

3. Datą wniesienia należnej kwoty jest data uznania wskazanego rachunku bankowego. 

 

§ 5 Inne postanowienia 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

3. Ewentualne spory, mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

         Sprzedający                                                                                      Kupujący 

 

.....................................     ......................................... 
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L. 119 z 24.05.2016 r.) informuję, iż: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej  

w Radomiu, ul. Moniuszki 9; 

2) Kontakt z Inspektorem Danych – iod@strazmiejska.radom.pl; 

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań 

Straży Miejskiej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami 

prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 

6) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………..  …………………………………… 

Sprzedający                       Kupujący 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iod@strazmiejska.radom.pl
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Załącznik nr 5 

do Regulaminu  przetargu w formie  

przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu  osobowego 

 marki PEUGEOT BOXER  numer rejestracyjny WR 1300S 

Protokół zdawczo-odbiorczy 

W dniu ………………………………. 2020 roku na podstawie umowy sprzedaży nr 

…………………. z dnia ……………………  dokonano przekazania samochodu 

osobowego marki  osobowy marki PEUGEOT, model Boxer,  5 drzwiowy, 9 osobowy, 

pojemność silnika  2198 cm³, diesel, poziom emisji spalin euro 5, o numerze 

rejestracyjnym WR 1300S, rok produkcji 2014, VIN:, VF3YASMFB12671335, data 

pierwszej rejestracji 23.07.2014r., przebieg: 211330 km, srebrny  

Stan końcowy licznika przy przekazaniu: ……………………………. 

Wraz z pojazdem przekazano: 

1. Dowód rejestracyjny serii ………… nr ………………………… 

2. ………….. kpl. kluczyków 

3. Karta pojazdu serii ………… nr ………………………… (jeśli była wydana) 

4. Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia do polisy Nr …………………………. 

5. ………………………………………………. 

Wydanie pojazdu zgodnie z zawartą umową nastąpiło po dacie wpływu środków 

pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego tj. zapłaty dokonano w dniu  

…………………………………. (potwierdzenie w załączeniu). 

Na tym protokół odczytano i podpisano. 

Przedstawiciel Sprzedającego: 

Imię i nazwisko ………………………………………………………….. 

 

Podpis: …………………………………….. 

Przedstawiciel Kupującego: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………. 

 

Podpis: …………………………………….. 


