
OGŁOSZENIE 

o sprzedaży zbędnych składnikach majątku ruchomego 

(samochód osobowo TOYOTA RAV 4) 

 

I. Nazwa i siedziba jednostki Sprzedającego 

Powiat Opolski, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 

II. Termin i miejsce przeprowadzenia sprzedaży: 

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej w siedzibie Sprzedającego 

(Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 1 Maja 29 w Opolu) w dniu 10.06.2022 r. o godz. 12.15 

w sali konferencyjne, I piętro, pok. 400, SEGMENT B. 

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe 

majątku ruchomego 

Samochód osobowy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach  

od 27.05.2022 r. do 09.06.2022 r. w  pon. w godz. od 7:30-17:00, od wt. do czw. w godz.  

od 7:30-15:30 oraz w pt. w godz. od 7.30  do godz. 14.00 na terenie Starostwa Powiatowego w 

Opolu, ul. 1 Maja 29 w Opolu, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu  

(tel. 77 54 15 112 lub 77 54 15 110). 

IV. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku 

ruchomego 

 

Rodzaj pojazdu: samochód osobowy 

Marka i typ :TOYOTA RAV 4  2.0 MR’13 E5, wersja Premium 4x4 20-TH ANNIVERSARY 

VIN JTMREREVX0D063729 

Rok produkcji: 2014 ( zakupiony w 2015 ) 

Przebieg: ok. 147979 km 

Okres eksploatacji: 89 miesięcy przez pierwszego właściciela. Samochód zakupiony u dilera 

TOYOTY w Polsce 

Kolor powłoki lakierowanej : brązowy 2-warstwowy z efektem metalicznym 

Rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe 

Pojemność/Moc silnika: 1987 ccm/111kW (151KM) 

Rodzaj skrzyni biegów: manualna 6 biegowa 

Rodzaj napędu: 4x4 

Data ważności badania technicznego: 03.12.2022 r. 

 



Wyposażenie dodatkowe: 

1) ABS +EBD – system dystrybucji siły hamowania +kontrola trakcji TRC 

2) fotele przednie podgrzewane (fotel kierowcy i pasażera) 

3) fotele tylne składane - dzielone 40/60 z regulacją konta nachylenia +podłokietnik 

środkowy 

4) kierownica wielofunkcyjna regulowana w dwóch płaszczyznach obszyta skórą. 

5) lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  

6) kamera cofania + czujniki parkowania przód  

7) tarcze kół aluminiowe 18” 

8) pakiet 20th Anniversary. 

9) ISOFIX na skrajnych tylnych fotelach 

10) elektrycznie unoszona klapa bagażnika + roleta + siatka mocująca 

11) koło zapasowe pełnowymiarowe 

12) światła do jazdy dziennej LED 

13) światła ksenonowe + spryskiwacze reflektorów 

14) światła przeciwmgielne tył + przód 

15) czujniki deszczu i zmierzchu 

16) czujniki ciśnienia opon 

17) elektrycznie otwieranie szyb ,przyciemniane szyby-tył 

18) pełna dokumentacja serwisowa ( tylko ASO TOYOTA ) 

Ogumienie: 

BRIDGESTONE Dueler H/T 687 4 szt. – w cenie tylko opony letnie. 

V. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia 

 

a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny 

wywoławczej, która dla pojazdu wynosi: 6 880,00 brutto zł. 

b) Wadium wnosi się wyłącznie w formie pieniężnej na rachunek Powiat Opolski,  

ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, nr 96 1020 3668 0000 5602 0015 8774 z dopiskiem 

„WADIUM sprzedaż samochodu osobowego TOYOTA RAV 4” do dnia 10.06.2022 r. 

do godz.12.00 

c) Wadium zwraca się w terminie do 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia 

oferty, oferentom których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone.  

d) Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana zalicza się na poczet 

ceny. 

e) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy Oferent, który wygrał przetarg, uchyli 

się od zawarcia umowy sprzedaży. 

 

VI. Cena wywoławcza: 

 

a) Sprzedający ustala cenę wywoławczą w wysokości 68 800,00 zł na podstawie wyceny 

biegłego rzeczoznawcy SIMP 

b) Przystąpienie do przetargu następuje poprzez złożenie oferty, w której oferowana cena 

jest o 2 % wyższa niż cena wywoławcza określona w Ogłoszeniu. 

Zgodnie z powyższym minimalna wartość sprzedaży (oferty) ustala się  

w wysokości 70 176,00 zł. 



 

VII. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta. 

 

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać: 

 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;  

2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;  

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin; 

4) potwierdzenie wniesienia wadium; 

5) numer konta na które należy zwrócić wniesione wadium w postepowaniu przetargowym 

6) ofertę  wraz z wymaganymi dokumentami  składa się w zaklejonej kopercie w miejscu 

i terminie określonym w ogłoszeniu; 

7) W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć 

aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informację o wpisie do 

CEIDG. 

 

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

 

1) Ofertę w raz z wymaganymi dokumentami należy złożyć/wysłać w zaklejonej kopercie. 

2) Koperta winna być zaadresowana wg poniższego wzoru: 

 

POWIAT OPOLSKI,  

ul. 1 Maja 29,  

45-068 Opole 

 

3) Na kopercie powinien znajdować się tytuł: 

„Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu osobowego TOYOTA RAV 4. Nie 

otwierać do dnia 10.06.2022 r. do godziny 12.15. Dotyczy ogłoszenia Nr 1/2022.” 

4) Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godzinach pracy Urzędu: 

nie później niż do dnia 10.06. 2022 r. do godz. 12.00  

w kancelarii: Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole. 

lub przesłać pocztą na adres  

POWIAT OPOLSKI,  

ul. 1 Maja 29,  

45-068 Opole 

 

Wpływ do kancelarii musi nastąpić do dnia 10.06. 2022 r. do godz. 12.00  

5) Oferta jest wiążąca przez 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

6) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn. 

7) Formularz ofertowy stanowią Załączniki nr 1(konsument) lub 2 (nie konsument) 

8) Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę/y uprawnione. 

 

 



IX. Komisja odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, 

który nie wniósł wadium;  

2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt VII, lub są one niekompletne, 

nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do 

uznania jej za nową ofertę. 

 

X. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.  

XI. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 

XII. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Organizator przetargu  

wezwie oferentów, do złożenia ofert dodatkowych.  

XIV. Ceny ofert dodatkowych nie mogą być niższe niż zaoferowane ceny w ofercie. 

 

XV. Inne informacje: 

1) TOYOTA RAV 4 stanowi własność Powiatu Opolskiego jest wolna od wad prawnych, 

nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niej nie toczą się 

żadne postępowania,  samochód nie stanowi również przedmiotu zabezpieczenia. 

2) Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę samochód 

osobowy TOYOTA RAV 4. 

3) Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczy Sprzedający w informacji o wyborze 

oferty, który zaoferuje najwyższą cenę. 

4) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 

dnia wystawienia faktury VAT. 

5) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny 

nabycia, w terminie określonym przez Sprzedającego, w Starostwie Powiatowym w 

Opolu przy ul. 1 Maja 29 w Opolu, na podstawie protokołu odbioru. 

6) Wszelkie koszty, opłaty i podatki ponosi Kupujący. 

7) Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

XVI. Klauzula informacyjna na okoliczność pozyskania danych osobowych od osoby 

fizycznej, której dane te dotyczą 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Opolski z siedzibą w Opolu, 

ul. 1 Maja 29 w Opolu. 

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się 

z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Panią Anetą 

Gierłach na adres email: iodo@opoczta.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator 

je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie niezbędnym do: 

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO); 

mailto:iodo@opoczta.pl


b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO); 

c) realizacji celu w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO); 

d) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana 

żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

e) ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) 

RODO). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje, którym administrator 

zobowiązany jest lub może przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów 

prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora 

w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług 

informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, audytowych, 

pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu 

RODO. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim 

administrator je od Pani/Pana pozyskał, niezbędny do wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi lub realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał 

na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, a także po jego zrealizowaniu, 

przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku 

wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w szczególności 

archiwizacja) lub okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia 

przez administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub obrony przed Pani/Pana 

roszczeniami wobec administratora. 

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. 

8. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej 

przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy prawa. 

10. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest: 

a) wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je podaje, skutkuje 

koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze lub koniecznością wykonania przez administratora zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi. W takim przypadku jest Pani/Pan 



zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie 

skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego; 

b) wymogiem umownym, w przypadku, kiedy tak stanowią zapisy umowy. W takim 

przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne 

ich niepodanie będzie skutkowało w szczególności problemami z prawidłowym 

wykonaniem umowy lub niewykonaniem umowy; 

c) warunkiem zawarcia umowy, w przypadku, kiedy celem, w jakim Pani/Pan je podaje, 

jest zawarcie umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany 

do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało nie zawarciem umowy; 

d) nieobligatoryjne, w przypadku, kiedy cel, w jakim administrator je od Pani/Pana 

pozyskał, nie skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora żadnego 

obowiązku prawnego lub nie skutkuje koniecznością wykonania przez administratora 

żadnego zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. 

 

Załączniki do ogłoszenie: 

1. Formularz ofertowy  (konsument), 

2. Formularz ofertowy - (nie konsument), 

3. Wzór umowy, 

4. Opinia rzeczoznawcy, 

5. Zdjęcia samochodu. 

 


