
L. dz.: 189/2021 

Znak: DF.3223.1.2021 

OGŁOSZENIE 

o sprzedaży składnika majątku ruchomego 

GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GNIEWIE 

Stosownie do polityki racjonalnego gospodarowania majątkiem jednostek budżetowych  

o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w § 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2019 

poz. 2004 ze zm.) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie (GOSiR) informuje 

o posiadaniu i chęci sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego w postaci ciągnika 

rolniczego URSUS C-360, którego szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1. 

 

Wymieniony wyżej  składniki majątku ruchomego jest przedmiotem - sprzedaży,  

na podstawie złożonej oferty (wzór druku stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia). 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty, o których mowa powyżej należy kierować na piśmie do Gminnego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Gniewie, ul. Kusocińskiego 10, 83-140 Gniew, w zaklejonej kopercie z napisem 

„Oferta nabycia ciągnika rolniczego URSUS C-360” osobiście bądź za pośrednictwem 

operatora pocztowego w terminie do dnia 10 września 2021 r. do godz. 15.00  - o dochowaniu 

terminu złożenia oferty decyduje data oraz godzina wpływu dokumentów do jednostki. 

 

TRYB ROZPATRYWANIA OFERT 

1. Składnik zostanie sprzedany nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę.  

2. Jeśli co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za dany składnik majątku 

ruchomego pomiędzy tymi oferentami GOSiR przeprowadzi dodatkowe postępowanie 

ofertowe. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia zobowiązany jest do zapłaty 



zaoferowanej kwoty w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podpisania umowy 

i wystawienia faktury. 

3. GOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania procedury zbycia składnika rzeczowego 

majątku ruchomego bez podania przyczyny. 

  

DANE KONTAKTOWE 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktu w sprawie jest Pani Beata Czaja-Osiak lub Karina 

Matuszczak  – tel. 58 535 80 40. 

  

W/w składniki majątku ruchomego można oglądać do dnia 10 września 2021 r. w godzinach 

8.00-15.00 w siedzibie GOSiR w Gniewie na ul. Kusocińskiego 10 - po uprzednim ustaleniu 

terminu oględzin pod numerem telefonu  58 535 80 40. 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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 Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Gniewie, ul. Kusocińskiego 10, 83-140 Gniew. 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji  

w Gniewie jest: Wiktor Wieczorek, iod@biuropiomar.pl  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

sprzedaży składnika majątku ruchomego o wartości ewidencyjnej lub rynkowej 

nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w § 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami 

rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2019 poz. 2004 ze zm.). 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie 

przepisów prawa.   

mailto:iod@biuropiomar.pl


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla 

którego zostały zebrane oraz przez okres wynikający z obowiązku archiwizacji. 

Posiada Pani/Pan: 

 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

 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. 

Nie przysługuje Pani/Panu: 

 prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać 

profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1.                 Opis zużytego i technicznie przestarzałego składnika majątku ruchomego GOSiR. 

2.                 Formularz oferty. 



Załącznik nr 1 

 

OPIS 

wystawionego do sprzedaży składnika majątku ruchomego 

- tj. ciągnika rolniczego 

 

1. Dane pojazdu: 

 URSUS C-360 

 Nr identyfikacyjny: 478863 

 Rok produkcji: 1983  

 Data pierwszej rejestracji: 11-05-1983 r. 

 Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 2955 kg 

 Masa własna: 2125 kg 

 Liczba osi: 2 

 Pojemność silnika: 3 120 cm3  

 Maksymalna masa całkowita przyczepy: 10 500 kg 

 Dopuszczalna ładowność: 830 kg 

 Największy dop. nacisk osi: 37 KN 

2. Pozostałe dane: 

 Karta pojazdu: karty nie wydano 

 Obecny przebieg pojazdu: 1782 MG 

3. Pozostałe informacje: 

 pojazd zarejestrowany 

 opłacone ubezpieczenie do 31-12-2021 r. 

 brak aktualnych badań technicznych pojazdu 

 pojazd „na chodzie”, jednak z widocznym wyciekiem oleju 

 pojazd posiadający ślady zużycia i technicznie przestarzały 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 
 

……………………………………….. 
     (miejscowość, data) 

 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie 

                                                                                    ul. Kusocińskiego 10, 83-140 Gniew 

 

FORMULARZ OFERTY 

W nawiązaniu do Ogłoszenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gniewie z dnia  

14 lipca 2021 roku o  zużytym i technicznie przestarzałym składniku majątku ruchomego  

o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w § 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2019 

poz. 2004 ze zm.)  - przedkładam: 

1. DANE OFERENTA 
 
W przypadku osób fizycznych: 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, adres zamieszkania oferenta) 

 

 
Telefon kontaktowy - …………….……… lub adres e-mail - …………………………………….. 

 
W przypadku pozostałych podmiotów: 
 

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

                        (nazwa oraz dokładny adres siedziby, NIP) 

 
 

Telefon kontaktowy - …………….……… lub adres e-mail - …………………………………….. 

 

 



2. OFERTĘ 

 
  

Przedmiot zamówienia 

 

 …...................... (nazwa zamówienia) 

Cena ofertowa w zł brutto (cyfrowo) 

  

 

 

3. Oświadczam, że: 

 zapoznałam/em się ze stanem przedmiotu sprzedaży* 

 ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem 
przedmiotu sprzedaży*. 

 
 

……………………………………………………… 
            (podpis oferenta) 

 

* niewłaściwe skreślić 
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