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Polkowice, dnia 12.09.2022 r. 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY  

używanego samochodu ciężarowego Renault Midlum 

 

I. SPRZEDAJĄCY: 

Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o. 
ul. Dąbrowskiego 2 
59 – 100 Polkowice 
e – mail: pdr@pdr-eko.pl 
NIP: 5020116033 
REGON: 368345060 
Telefon: 76 84 79 129 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY: 

Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o. w Polkowicach z siedzibą przy  

ul. Dąbrowskiego 2  ogłasza sprzedaż używanego samochodu ciężarowego Renault Midlum: 

Marka:       RENAULT 

Model:      280 Midlum  

Rok budowy:     2008 

Rodzaj pojazdu:    Samochód ciężarowy 

Wskazanie drogomierza:   417290 km 

Dop. Masa całk.:    18 t 

Rodzaj zabudowy:    hakowiec 

Rodzaj kabiny:     średnia (odchylna) 

Liczba osi / Rodzaj napędu/ skrzynia biegów: 2/ 4x2 / manualna 

Zawieszenie osi przedniej:   resory  

Tylna oś:     zawieszenie pneumatyczne 

Jednostka napędowa:    z zapłonem samoczynnym 

Pojemność / Moc silnika:   7 142 ccm/ 206 kW (280KM) 

Doładowanie:     Turbosp. z chłodn. powietrza 

Liczba cylindrów/ układ cylindrów  6 / rzędowy 

Norma spalin:     E4 

 

Ze względu na pęknięcie zaworu uszkodzeniu uległa głowica i blok silnika. Silnik kwalifikuje 

się do wymiany. 

Urządzenie hakowe zamontowane na pojeździe posiada okres badania UDT, który kończy 

się w 10.2022 r. 

 

 

III. WIZJA  

Samochód ciężarowy Renault Midlum można oglądać po uprzednim kontakcie telefonicznym 

pod numerem tel.: 606 897 483, na terenie: Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, ul. Działkowa 18, 59-100 Polkowice od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 

13:00, w dniach od 13.09.2022 r. do 12.10.2022r.  

 

IV. CENA WYWOŁAWCZA: 

1. Sprzedaż ww samochodu nastąpi za cenę zaproponowaną przez Oferenta, który złoży 
najkorzystniejszą ofertę. 

2. Cena wywoławcza została wyznaczona na wartość:  25 200,00 zł brutto ( w tym 23% VAT – 
4 712,20 zł) 

3. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane. 
 

V. INFORMACJA DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
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1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ceną. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Sprzedający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem 

strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.pdr-eko.pl/bip/ w zakładce 

zamówienia publiczne -> ogłoszenia o sprzedaży.  

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Sprzedający zawiadomi drogą 

elektroniczną wszystkich oferentów, którzy brali udział w postępowaniu. 

4. W toku badania i oceny ofert Sprzedający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

złożonych dokumentów, a także treści złożonych ofert. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. W postępowaniu ofertę mogą złożyć osoby fizyczne i osoby prawne, a także jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 

2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest złożenie oferty w terminie i na warunkach 

określonych w niniejszym ogłoszeniu. 

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

2. W przypadku gdy Oferentem jest osoba fizyczna nie prowadzącą działalności gospodarczej – 

przy zawarciu umowy, celem zweryfikowania danych osobowych, okazanie (do wglądu) 

dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Przed 

podpisaniem umowy oferent otrzyma do zaakceptowania informacje o przetwarzaniu danych 

osobowych zgodną z załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 

3. W pozostałych przypadkach (tj. Oferentem jest osoba fizyczna prowadzącą działalność 

gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej] 

– aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej (np. wydruk lub skan komputerowy). 

4. W przypadku reprezentowania Oferenta przez Pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa 

podpisanego przez umocowane osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Treść 

pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania pełnomocnictwa. 

5. Oferent składający ofertę w postępowaniu potwierdza, że zapoznał się z opisem przedmiotu 

sprzedaży, zawartym w pkt. II ogłoszenia oraz ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży 

i oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń co do stanu technicznego, jego własności, wyposażenia, 

parametrów i wyglądu. 

6. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert. 

7. Ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia. 

8. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszego 

ogłoszenia. 

9. Zaleca się, aby oferta oraz wszystkie załączniki do niej były kolejno ponumerowane, załączone 

w sposób uniemożliwiający ich dekompletację i podpisane przez Oferenta lub osoby 

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Upoważnienie do ich 

podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów 

załączonych przez Oferenta. 

 

VIII. FORMA, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.10.2022 r. do godz. 10.00, w sekretariacie 

Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o., I piętro. Dopuszcza się przesłanie ofert, pocztą, w 

tym przypadku liczy się data i godzina wpływu oferty do sekretariatu.  

2. Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu 

zaadresowanym na: Polkowicką Dolinę Recyklingu sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 

Polkowice z napisem: „Oferta na zakup samochodu ciężarowego używanego Renault 

Midlum – nie otwierać przed 17.10.2022 godz. 12.00”.  

3. Ofertę można również złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej o ile oferta wraz z 

wszystkimi załącznikami zostanie opatrzona podpisem kwalifikowanym oraz przesłana na e-

http://www.pdr-eko.pl/


 

 
Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o.  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 
59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2  IX Wydział Gospodarczy KRS 

www.pdr-eko.pl, e-mail: pdr@pdr-eko.pl  Kapitał zakładowy: 21 123 700,00 zł 

sekretariat tel. 76 847 91 29                                                                                                     KRS: 0000710587 NIP: 5020116033  

                                                                                                                                                REGON:368345060 BDO:000009405 

 

mail: pdr@pdr-eko.pl przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się zabezpieczenie 

oferty hasłem, następnie przesłanie hasła po terminie składania ofert na adres e-mail: 

pdr@pdr-eko.pl 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Polkowickiej Doliny 

Recyklingu sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice I piętro pok. 7a. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Sprzedający zawrze umowę sprzedaży, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia, 

z wybranym Oferentem po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty. 

2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z zakupem ww samochodu ciężarowego w tym 

koszty zawarcia umowy oraz odbioru zakupionego przedmiotu sprzedaży. 

3. Jeżeli Oferent, którego oferta został wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Sprzedający 

wybierze kolejna ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania 

ich ponownej oceny. 

4. Wydanie Oferentowi przedmiotu sprzedaży nastąpi na terenie Centralnego Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ul. Działkowa 18, 59-100 Polkowice, po 

podpisaniu umowy i dokonaniu zapłaty ceny sprzedaży. Z wydania ww samochodu 

ciężarowego sporządzony zostanie  protokół podpisany przez obie strony umowy. 

5. Polkowicka Dolina Recyklingu sp.  z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru 

oferty bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i 

finansowych.  

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

przyczyny na każdym etapie postępowania. 

7. Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne 

roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania. 

8. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego. 

Załącznik nr 2 Wzór umowy.  

Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta będącego osobą fizyczną. 
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Załącznik nr 1  

 

Formularz Ofertowy 

 

……….…………………………………………………………......... 

           (imię i nazwisko/nazwa firmy Oferenta) 

 

.…….…………………………………………………………………… 

 

.…….………………………………………………………………….… 

         (miejsce zamieszkania /siedziba firmy Oferenta) 

 

Tel ……………………………………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………. 

NIP ……………………………………………………………………… 

Regon …………………………………………………………………. 

Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o. 

ul. Dąbrowskiego 2  

59-100 Polkowice 

W odpowiedzi na ogłoszenie o sprzedaży używanego samochodu ciężarowego  

składam ofertę zakupu na: 

„Samochód ciężarowy używany Renault Midlum”  

 

Na kwotę brutto …………………………………………………. zł  …………….….. groszy 

( 

słownie:..………………………………………………………………………………………………………………) 

 Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z warunkami postępowania określonymi w niniejszym ogłoszeniu na sprzedaż 

ww samochodu ciężarowego używanego, będącego własnością Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. 

z o.o. 

2. Akceptuję warunki udziału w ww postępowaniu. 

3. Znam i akceptuję opis ww. używanego samochodu ciężarowego zawarty w pkt. II ogłoszenia. 

4. Potwierdzam, że Sprzedający umożliwił mi zapoznanie się ze stanem technicznym ww przedmiotu 

sprzedaży będącego przedmiotem postępowania. 

5. Zapoznałem/am się i akceptuję treść wzoru umowy sprzedaży. 

6. Uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 14 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.  

………………………………… dnia ……………………………                               

(miejscowość)           (data) 

     …………………………… 

              (Podpis) 

 

Załącznik nr 2  
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WZÓR 

Umowa Sprzedaży nr …………………..2022 

używanego samochodu ciężarowego Renault Midlum 

 

zawarta w dniu  ………………r.  pomiędzy :  

Polkowicką Doliną Recyklingu spółka z o.o., z siedzibą w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 2, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia 

Fabrycznej - IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numer KRS: 0000710587, 

kapitał zakładowy 21 123 700,00 zł, NIP: 5020116033, REGON: 368345060, numer BDO 000009405 

reprezentowaną przez : 

………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”, 
 
a: 
……………………………………… 
. …………………………………….. 
 
reprezentowaną przez: 
…………………………….- …………………………………………….. 
 
zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”, 
w wyniku dokonanego przez Sprzedającego wyboru oferty zawarto umowę następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż używanego samochodu ciężarowego Renault Midlum:  

Marka:       RENAULT 

Model:      280 Midlum  

Rok budowy:     2008 

Rodzaj pojazdu:    Samochód ciężarowy 

Wskazanie drogomierza:   417290 km 

Dop. Masa całk.:    18 t 

Rodzaj zabudowy:    hakowiec 

Rodzaj kabiny:     średnia (odchylna) 

Liczba osi / Rodzaj napędu/ skrzynia biegów: 2/ 4x2 / manualna 

Zawieszenie osi przedniej:   resory  

Tylna oś:     zawieszenie pneumatyczne 

Jednostka napędowa:    z zapłonem samoczynnym 

Pojemność / Moc silnika:   7 142 ccm/ 206 kW (280KM) 

Doładowanie:     Turbosp. z chłodn. powietrza 

Liczba cylindrów/ układ cylindrów  6 / rzędowy 

Norma spalin:     E4 

Nr VIN:      ……………………………. 

 
2. Ze względu na pęknięcie zaworu uszkodzeniu uległa głowica i blok silnika. Silnik kwalifikuje się do 

wymiany. 

3. Sprzedający oświadcza, że ww samochód będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 
własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, 
którego przedmiotem jest ww samochód, oraz że nie stanowi on również przedmiotu zabezpiecze-
nia. 

4. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje przedmiot umowy opisany w ust. 1 i 2. 
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§ 2 
Wynagrodzenie Sprzedającego 

1. Kupujący tytułem ceny za zakup przedmiotowego samochodu ciężarowego używanego Renault 
Midlum, zapłaci Sprzedającemu kwotę brutto …………………….……… złotych  …………..……….gro-
szy. 
(słownie: ……………………………………………………………………),  
 

§ 3 
Warunki płatności 

1. Zapłata przez Kupującego ceny o której mowa w § 2, nastąpi na podstawie faktury VAT, przelewem 
na rachunek bankowy Sprzedającego nr …………………………………………………………. 

2. Zapłata ceny, o której mowa w § 2, nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 
3. Sprzedający oświadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

 
§ 4 

Termin oraz miejsce realizacji 
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na terenie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Od-

padów Komunalnych ul. Działkowa 18 w Polkowicach, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, 
niezwłocznie po dokonaniu zapłaty należnej kwoty, o której mowa w § 2. 

2. Datą zapłaty należnej kwoty jest data jej wpływu na rachunek bankowy Sprzedającego określony  
w § 3.  

3. Sprzedający wyda Kupującemu wszelkie posiadane dokumenty dotyczące przedmiotowego samo-
chodu. 
 

§ 5 
1. Kupujący stwierdza że znany jest mu stan techniczny przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej 

umowy i oświadcza, że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.  
2. Strony ustaliły, że koszty transakcji wynikające z ustaleń niniejszej umowy obciążają Kupującego.  
3. Strony wyłączają uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.  

  
§ 6 

 Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania. 

 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1. Strony nie dopuszczają dla swych oświadczeń woli formy dokumentowej, o której mowa w art. 772  k.c. 

czynią formę pisemną pod rygorem nieważności jako formę wyłączną. 

2. W sprawach nie uregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz 

inne obowiązujące przepisy prawa. 

3. Spory powstałe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Sprzedającego.  

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

 

 
SPRZEDAJĄCY:          KUPUJĄCY: 
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Załącznik nr 3 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

:  

1. Administrator Danych Osobowych 

Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o. Ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice 

tel./fax. 76 847 91 29, 515 450 650, e-mail: pdr@pdr-eko.pl 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o., ul. 

Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, e-mail iod@pdr-eko.pl 

3. Cel przetwarzania, podstawa prawna 

Dane przetwarzane będą w celu przyjęcia i rozpatrzenia złożonej oferty w sprawie sprzedaży 

używanego samochodu ciężarowego Renault Midlum na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora polegającego na zebraniu ofert w celu uzyskania najwyższej 

ceny za sprzedaż używanego samochodu ciężarowego Renault Midlum. 

Dane przetwarzane będą również w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami w przypadku 

gdy takowe wystąpią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Dane przetwarzane będą również w celu zawarcia umowy sprzedaży z oferentem, który 

zaproponuje najwyższą cenę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

4. Odbiorcy danych 

W przypadku przesłania oferty poprzez pocztę elektroniczną odbiorcą danych będzie dostawca 

usług hostingu poczty elektronicznej.  

5. Okres przechowywania danych 

10 lat 

6. Prawa osób których dane będą przetwarzane 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do żądania usunięcia danych; 

e) prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

W przypadkach powizięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 

22 860 70 86. 

7. Informacja o dowolności danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia złożonej oferty. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia oferty. 

 

 


