
Zarządzenie 108/2022 
Wójta Gminy Gorlice 
Z dnia 03.06.2022 r.  

 
W sprawie ustalenia terminu, ceny wywoławczej i miejsca licytacji samochodu SUZUKI Grand 

Vitara 2.0  MR’05 stanowiącego własność Gminy Gorlice 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.) zarządzam, co następuje 

§ 1 
1. Ogłaszam licytację ustną na sprzedaż samochodu SUZUKI Grand Vitara 2.0  MR’05 

stanowiącego własność Gminy Gorlice 

2. Licytacja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice w 
dniu 21.06.2022 r. w pokoju nr 2 (sala konferencyjna) o godz. 10:00. 

 
§ 2 

Szczegółowe informacje o przedmiocie, warunkach uczestnictwa i procedurze prowadzenia licytacji 
określone są w Ogłoszeniu o licytacji, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia. 
 
 

§3 
Dla przeprowadzenia licytacji powołuję  Komisję Licytacyjną w składzie :   

1. Karolina Maniak - Przewodniczący Komisji 
2. Magdalena Jeleń - Członek Komisji 
3. Michał Felenczak - Członek Komisji 

 
§4 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Licytacyjnej.  
 

§5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

Wójt Gminy Gorlice 
/-/ Jan Przybylski 

 

 

 

 

 

 

 



OSO.2613.5.2022   Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy 
Gorlice nr 108/2022 z dnia 03.06.2022 r. 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI 

Wójt Gminy Gorlice ogłasza licytację samochodu SUZUKI Grand Vitara 2.0  MR’05 stanowiącego 
własność Gminy Gorlice 

I. NAZWA I ADRES SPRZEDAJĄCEGO 

Gmina Gorlice 
ul. 11 Listopada 2 
38-300 Gorlice 

II. OPIS PRZEDMIOTU LICYTACJI 
 

 



 

 

 



Dokumentacja fotograficzna samochodu stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o licytacji. 
Samochód przeznaczony do licytacji jest w ciągłej eksploatacji. Oględziny samochodu możliwe są po 
wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniem terminu.  
Osoba do kontaktu: Pani Magdalena Jeleń, tel. 18 534 62 45 
 

III. CENA 
 

Cena wywoławcza: 19 700,00 zł brutto. 
Wadium: 10% ceny wywoławczej tj. 1 970,00 zł. 

Postąpienie: min. 100 zł 

 
IV. TERMIN I MIEJSCE LICYTACJI 

 
Licytacja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice w dniu 
21.06.2022 r. w pokoju nr 2 (sala konferencyjna) o godz. 10:00. 
 
 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. 
2. Od licytanta wymaga się wpłacenia wadium.  

Wadium w wysokości 1 970,00 zł należy wpłacić w formie pieniądza przelewem na rachunek bankowy 
Gminy Gorlice nr  26 8795 0005 2001 0009 2249 0017 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 20 czerwca 
2022 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Gorlice w Banku Spółdzielczym w 
Gorlicach. Wadium należy wpłacić z dopiskiem "Wadium – licytacja samochodu SUZUKI” 

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał licytację, zalicza się na poczet ceny nabycia 

samochodu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który licytację wygrał, od podpisania 

umowy kupna-sprzedaży. Pozostałym uczestnikom licytacji wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, 

w ciągu 3 dni roboczych od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem 

negatywnym licytacji, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.  

4. Przed rozpoczęciem licytacji oferenci przekładają komisji licytacyjnej:  

1) dowód wpłacenia wadium,  

2) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji (załącznik 

nr 2 do ogłoszenia o licytacji). 

5. Osoby fizyczne przystępujące do licytacji winny legitymować się dowodem osobistym. Przedstawiciele 
osób prawnych występujących w licytacji winni legitymować się stosownym umocowaniem do 
występowania w licytacji w imieniu osoby prawnej oraz aktualnym wypisem z KRS lub innego 
właściwego rejestru.  

6. Organizator licytacji może z powodu braków formalnych lub z innych ważnych przyczyn odmówić 
dopuszczenia niektórych osób do udziału w licytacji. 

7. Przed przystąpieniem do licytacji wszyscy Licytanci zobowiązani są zapoznać się z niniejszym 
ogłoszeniem o licytacji.  
 

VI. PROCEDURA LICYTACJI 
1. Licytację przeprowadza Komisja Licytacyjna, powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Gorlice nr 

108/2022 z dnia 03.06.2022 r. 
2. Postępowanie licytacyjne jest jawne i prowadzone jest w trybie ustnym.  
3. Przedmiot nie może zostać sprzedany za cenę niższą niż cena wywoławcza. 
4. Cena zaoferowana przez Licytanta przestaje wiązać, gdy inny Licytant zaoferuje cenę wyższą. 
5. Zakończenie licytacji Przedmiotu licytacji następuje z chwilą udzielenie przybicia poprzez ogłoszenie 

przez Przewodniczącego Komisji Licytacyjnej, że przyjmuje zgłoszoną ofertę i ogłasza imię i nazwisko 



albo nazwę (firmy) Licytanta, który wygrał licytację i wylicytował najwyższą cenę brutto (z podatkiem 
VAT).  

6. Komisja Licytacyjna sporządza protokół, w którym określa: 
1) Termin, miejsce i datę sporządzenia protokołu licytacji ustnej, 
2) Przedmiot licytacji wraz z cena sprzedaży,  
3) Imię i nazwisko lub nazwę (firmę) Licytanta, który zaoferował najwyższą kwotę w 

licytacji danego Przedmiotu licytacji,  
4) Imiona, nazwiska i podpisy Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Licytacyjnej.  
5) Podpis osoby wyłonionej w licytacji jako Kupujący. 

7. Nabywca, który zaoferuje najwyższą cenę jest zobowiązany do wpłacenia kwoty stanowiącej różnicę 
pomiędzy wylicytowaną kwotą, a wpłaconym wadium, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od 
dnia licytacji, na rachunek bankowy Gminy Gorlice 70 8795 0005 2001 0009 2249 0001, a następnie 
podpisać umowę kupna-sprzedaży. Kupujący winien przedłożyć dowód wpłaty przed zawarciem 
umowy kupna-sprzedaży. Kupujący wraz z podpisaniem umowy kupna-sprzedaży otrzyma fakturę VAT. 

8. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w wypadku gdy 
Kupującym jest konsumentem w rozumieniu art. 221 KC – także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 
r. o prawach konsumenta.  
 
VII. UWAGI 

 
1. Wójt Gminy Zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny. 
2. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gorlice: 

- w sprawie przedmiotu licytacji: Magdalena Jeleń, tel. 18 534 62 45 
- w sprawie procedury licytacji: Karolina Maniak, tel. 18 534 62 54 
 w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30-15.30. 
 

 

VIII. Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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(RODO) 
informuję, iż: 
 
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Gorlice z siedzibą w 

Gorlicach, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice , adres e-mail: urzad@gmina.gorlice.pl, tel. 18 353 57 
62. 

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować listownie na adres Urzędu Gminy Gorlice 
oraz poprzez e-mail:iod@gmina.gorlice.pl. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO: 
a.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy, 

b. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze tj. udzielenia zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przystąpienia do licytacji. 
5. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne w celu przystąpienia do licytacji, niepodanie danych 

uniemożliwia przystąpienie do przetargu.  
6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do osiągnięcia oraz czas 

wymagany odpowiednią kategorią archiwalną B10 tj. 10 lat licząc od roku następującego po roku 
zakończenia umowy. 



7. Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Odbiorcą danych może być: 
operator pocztowy w przypadku prowadzonej korespondencji oraz inne podmioty, organy mające 
dostęp do Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. 

8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych.  

9. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje żądanie następujących 
uprawnień: prawa dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych 
osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do usunięcia 
danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe 
przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się 
z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość 
danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje 
już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony 
lub dochodzenia roszczeń. 

10. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pan/Pani prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 
 
 
 
Załączniki: 
 

Załącznik nr 1 - Dokumentacja fotograficzna samochodu 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie 
Załącznik nr 3 - wzór umowy kupna-sprzedaży 

 
 

Wójt Gminy Gorlice 
/-/ Jan Przybylski 

 


