
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM  
Nr ZP.2611.1.1.2021 

na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego zlikwidowanej jednostki organizacyjnej –  

Powiatowego Zarządu dróg w Kędzierzynie-Koźlu 

 

 

1. Nazwa i siedziba jednostki: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą przy Placu Wolności 13,  

47-220 Kędzierzyn-Koźle. 

 

2. Tryb sprzedaży: przetarg publiczny.  

 

Sprzedaż prowadzona jest na podstawie Uchwały Nr 69/294/2020 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 

21 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składników majątku ruchomego przejętego w wyniku 

likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu w trybie przetargu pisemnego oraz Zarządzenia  

Nr 10/2020 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 06 lutego 2020r. w sprawie wprowadzenia instrukcji 

określającej zasady gospodarki majątkiem i odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym  

w Kędzierzynie-Koźlu.  

 

3. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, Plac 

Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu publicznym. 

 

4. Rodzaj, typy i ilość składników rzeczowych majątku ruchomego, będących przedmiotem sprzedaży: Składniki 

majątku ruchomego stanowiące przedmiot sprzedaży zostały opisane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

 

5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć składniki rzeczowe majątku ruchomego, będące przedmiotem 

sprzedaży: ul. Skarbowa 3e, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (Koźle, dawniej siedziba Powiatowego Zarządu Dróg  

w Kędzierzynie-Koźlu). Składniki majątku ruchomego będące przedmiotem sprzedaży można obejrzeć po 

uprzednim telefonicznym umówieniu się z Kierownikiem Wydziału Infrastruktury Drogowej – Pan Arkadiusz Kryś,  

tel. 695 229 017, od dnia 11-02-2021r.     

 

6. Wysokość wadium oraz forma i termin jego wniesienia:  

 

6.1. Warunkiem przystąpienia do przetargu publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny 

wywoławczej składników rzeczowych majątku ruchomego (części przedmiotu sprzedaży). Dokładne kwoty 

wadium podane są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

6.2. Wadium należy wpłacić  na następujące  konto w banku PKO BP S.A.: 06 1020 3714 0000 4602 0105 5573  
z zastrzeżeniem, że w przypadku kiedy oferent dokonuje wpłaty wadium łącznie za kilka części 

przedmiotu sprzedaży, jego wartość odpowiada sumie wadiów dla oferowanych części, a w tytule wpłaty 

oferent wpisuje: 

 

WADIUM NA PRZETARG NR ZP.2611.1.1.2021 – CZĘŚĆ NR ………………………….      

 

6.3. Wadium uważa się za prawidłowo wniesione jeśli kwota wpłynęła na rachunek bankowy Starostwa 

Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przed dniem otwarcia ofert. 

6.4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się  

w terminie 7 dni bez naliczonych odsetek w związku z przechowaniem wadium na koncie Starostwa, 

odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. 

6.5. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. 

6.6. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od 

zawarcia umowy sprzedaży. 

 

7. Cena wywoławcza: została podana w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

 

8. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta: 

 

8.1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę (oryginał) sporządzoną zgodnie z wzorem załączonym do 

ogłoszenia (Załącznik nr 2). Oferowana cena zakupu nie może być niższa od ceny wywoławczej każdego 

składnika rzeczowego (części przedmiotu sprzedaży) określonego w załączniku nr 1. 

8.2. Ofertę składa się na dowolną ilość części tj. składników rzeczowych przedmiotu sprzedaży stanowiącego 

załącznik nr 1 ogłoszenia. 

WAŻNE: Bez względu na jaką ilość części przedmiotu sprzedaży składana jest oferta, oferent składa jeden 

FORMULARZ OFERTY, w którym wpisuje oferowane kwoty dla danych części. 

 

8.3. Ofertę wraz z załączanymi do niej dokumentami stanowiącymi treść oferty, pod rygorem odrzucenia należy 

sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. 

8.4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do jej podpisania, a w sytuacji, w której oferent 

reprezentowany jest w Przetargu przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa  

w oryginale lub jego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię. 



8.5. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Oferent naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści 

muszą być dokonane poprzez skreślenie części poprawianej i czytelne naniesienie treści właściwej oraz 

opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę. 

8.6. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty. 

8.7. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia  

i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

8.8. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym  

w ogłoszeniu o przetargu publicznym. 

 

8.9. Na kopercie należy podać nazwę i adres oferenta oraz napis:  

 

„OFERTA w przetargu nr ZP.2611.1.1.2021 na sprzedaż składników mienia ruchomego 

zlikwidowanej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu dróg w Kędzierzynie-Koźlu” 

 

9. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca: 

 

9.1. Miejsce  i termin  składania ofert: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, Plac Wolności 13,  

47-220 Kędzierzyn- Koźle, Wydział Zamówień Publicznych i Administracji, II piętro pokój nr 30 do godziny 

12:00 w dniu  26-02-2021 r.  

9.2. Miejsce  i termin  otwarcia ofert: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, Plac Wolności 13, 47-220 

Kędzierzyn-Koźle, Sala konferencyjna (parter), godz. 13:00 w dniu  26-02-2021 r. 

9.3. Oferty można składać w następujących formach:  

 osobiście,  

 za pośrednictwem operatora pocztowego,  

 posłańca. 

9.4. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęta będzie data i godzina 

wpływu przesyłki do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu. 

9.5. Okres związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 

10. Odrzucenie oferty: 

 

10.1. Komisja odrzuca ofertę, jeżeli: 

10.1.1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie 

wniósł wadium; 

10.1.2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 8 niniejszego ogłoszenia, lub są one 

niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień 

mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

10.2. Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty. 

 

11. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu publicznego bez 

wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 

 

12. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego: do 7 dni od daty 

wyboru oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.  

 

Sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego będących przedmiotem niniejszej sprzedaży nie podlega 

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji będzie 

rachunek, zawierający informację, że transakcja nie podlega VAT. 

 

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Piotr Kmieć - Kierownik Wydziału Zamówień 

Publicznych i Administracji tel.: (77) 40 52 742, e-mail: zp@powiat.kedzierzyn-kozle.pl  

  

14. Przetwarzanie danych osobowych. 

 

14.1. Administratorem danych osobowych jest Starosta kędzierzyńsko-kozielski z siedzibą Plac Wolności 13,  

47-220 Kędzierzyn-Koźle. 

14.2. Cel przetwarzania jest niezbędny do wykonania umowy. 

14.3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: k.ksieski@powiat.kedzierzyn-kozle.pl , telefon nr 774052777. 

14.4. Szczegóły przetwarzania poszczególnych danych osobowych oraz klauzule informacyjne dostępne na stronie 

internetowej www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl albo w poszczególnych wydziałach lub komórkach urzędu  

oraz u Inspektora Ochrony Danych. 

14.5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 

 

 STAROSTA 

 

Małgorzata Tudaj 
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