
ZARZĄDZENIE NR 10/VIII/2021 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW 

z dnia 7 stycznia 2021 r. 

w sprawie sprzedaży prasy hydraulicznej do zagniatania i paczkowania odpadów „ROCZNIAK”, model 
PR 60Ta. 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w formie pisemnego przetargu nieograniczonego prasę hydrauliczną 
do zagniatania i paczkowania odpadów „ROCZNIAK”, model PR 60Ta, produkcji polskiej firmy „Zakład 
Obróbki Metali ROCZNIAK”, (czyt. dalej prasy). 

§ 2. 1. Ustala się cenę wywoławczą prasy, o której mowa w § 1 na kwotę 5.700,00 zł. brutto. 

2. Ustala się treść ogłoszenia o przetargu na sprzedaż prasy w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 
do zarządzenia. Przedmiotowe ogłoszenie zawiera również wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy. 

3. Ustala się regulamin przeprowadzenia przetargu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 

§ 3. Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję Przetargową w składzie: 

- Anna Skibińska – Przewodnicząca Komisji, 

- Marta Borkowska – Członek Komisji, 

- Przemysław Przespolewski – Członek Komisji. 

§ 4. Zadaniem Komisji Przetargowej będzie należało przede wszystkim przeprowadzenie pisemnego 
przetargu nieograniczonego na sprzedaż urządzenia określonego w §1 i sporządzenie protokołu                     
z przebiegu przetargu oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Pleszew dn. 07.01.2021 r. 

 

Numer sprawy: GK.7021.05.2021 

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
NA SPRZEDAŻ PRASY HYDRAULICZNEJ DO ZAGNIATANIA I PACZKOWANIA ODPADÓW 

„ROCZNIAK”,  
MODEL PR 60Ta 

 
1. NAZWA I ADRES SPRZEDAJĄCEGO 

               Miasto i Gmina Pleszew 
  Adres: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, ul.  Rynek 1, 63-300 Pleszew             

              tel. + 48 62 74 28 300 
  fax + 48 62 74 28 301 

              NIP 608-007-42-21 
Godziny otwarcia:  
poniedziałek: 07:30 – 16:30,  
wtorek – czwartek: 07:30-15:30,  
piątek: 07:30 – 14:30. 

    
 

2. SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY 
Przedmiotem sprzedaży jest prasa hydrauliczna do zagniatania i paczkowania odpadów 
„ROCZNIAK”, model PR 60Ta produkcji polskiej firmy „Zakład Obróbki Metali 
ROCZNIAK”. Prasa przeznaczona jest do zagniatania butelek PET, makulatury czy puszek 
aluminiowych. Wyposażona jest w transporter taśmowy podający odpady oraz w system 
przebijania butelek plastykowych, tzw. perforator, co pozwala także na zagniatanie zakręconych 
butelek PET. Prasa może pracować w cyklu półautomatycznym lub ręcznym. 
 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: 
PRODUCENT Zakład Obróbki Metali „ROCZNIAK” 

ul. Piaskowa 8, Wilkanowo 
66-088 Świdnica 

TYP PR60Ta 
ROK PRODUKCJI 2005 
NR FABRYCZNY 638/05 

CIĘŻAR 3400 kg 
NAPIĘCIE 400 V 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 50 Hz 
MOC 11,5 kW 

NACISK 600 kN (60 T) 
ZASILANIE 40 A 

 
Stan techniczno – użytkowy prasy określa się jako niesprawny. Uszkodzona jest taśma 
podajnika transportowego, zniszczona rama podajnika oraz uszkodzony perforator. Prasa nadaje 
się do remontu głównego. 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10/VIII/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

z dnia 7 stycznia 2021 r.
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3. TYP PRZETARGU 

Jako typ przetargu w niniejszym postępowaniu ustala się pisemny przetarg ofertowy 
nieograniczony. 
 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY 
Ofertę przetargową należy złożyć wypełniając formularz ofertowy sporządzony przez 
Sprzedającego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu zawierający 
klauzulę o zapoznaniu się z warunkami postępowania przetargowego oraz posiadaniu wiedzy 
na temat stanu technicznego sprzedawanej maszyny. 

 
5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć w następujący sposób: osobiście w siedzibie Sprzedającego określonym 
w punkcie 1 w godzinach urzędowania lub pocztą / kurierem. Ofertę należy złożyć  
w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż prasy. Nie otwierać przed dniem  
15 stycznia 2021 r. godz.10:00”. 
 

             Termin składania ofert upływa dnia 15 stycznia 2021 r. godz. 10:00. 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy  
w Pleszewie. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2021 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Miasta  
i Gminy w Pleszewie ul. Rynek 1, Wydział Gospodarki Komunalnej – pokój 111  
(I piętro). 

 
6. CENA WYWOŁAWCZA 

5.700,00 zł. brutto. 
Kryterium wyboru: 100% cena. 
Cena wywoławcza określona została na podstawie opinii o wartości rynkowej stanowiącej 
załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 
 

7. OGLĘDZINY 
Prasa hydrauliczna do zagniatania i paczkowania odpadów znajduje się  
w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Pleszewie przy ulicy Fabrycznej 5.  
Istnieje możliwość jej obejrzenia po wcześniejszym umówieniu się ze Sprzedającym. 
 

8. TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 
Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej 
oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez 
Kupującego ceny nabycia i podpisaniu umowy. Sprzedający zastrzega sobie własność maszyny 
do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.  
 
Sprzedający niezwłocznie poinformuje biorących w postępowaniu Oferentów o jego wyniku.  
 

9. POWODY ODRZUCENIA OFERTY 
Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: została złożona po wyznaczonym terminie lub nie 
zawierała wszystkich wymaganych danych i dokumentów. 
 

10. FORMA KONTAKU Z OFERENTAMI 
Dopuszczoną przez Sprzedającego formą kontaktu w ramach niniejszego postępowania jest 
kontakt poprzez pocztę elektroniczną lub kontakt za pośrednictwem operatora pocztowego. 
Wyjątek stanowi czynność dotycząca składania oferty opisana szczegółowo w pkt. 5. 
 

11. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
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 
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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: 

1) Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Pleszew z siedzibą Urząd Miasta i 
Gminy Pleszew ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, 

2) Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących 
praw należy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, email:iodo@pleszew.pl¹, 

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. Lit. C RODO w celu związanym  
z niniejszym pisemnym przetargiem nieograniczonym na sprzedaż prasy hydraulicznej  
do zagniatania i paczkowania odpadów „ROCZNIAK”, model PR 60Ta. 

4)  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w szczególności ustawa 
Kodeks cywilny oraz przepisy dotyczące prowadzenia środków trwałych. 

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub przedmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu i inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów 
prawa, np. organy administracji publicznej; 

6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany przepisami dla danej kategorii 
archiwalnej spraw; 

7) Zgodnie z przepisami prawa: 
a) Na podstawie art. 15 RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do podanych danych 

osobowych, 
b) Na podstawie art. 16 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do sprostowania danych 

osobowych, 
c) Na podstawie art. 18 RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,  
o których mowa w art. 18 ust 2 RODO: 

d) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO: 

8) Nie przysługuje Pani/Panu: 
a) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 
c) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

ZATWIERDZIŁ 

 

 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy 
2. Wzór umowy sprzedaży 
3. Opinia o wartości rynkowej urządzenia 

 

 

 

 

_______________________ 

¹ Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

do pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prasy hydraulicznej do zagniatania  
i paczkowania odpadów „ROCZNIAK”, model PR 60Ta. 

Nazwa Oferenta  

Adres Oferenta  

tel/fax  

e-mail  

 
 
 
 
Miasto i Gmina Pleszew 
Rynek 1 
63-300 Pleszew 
 
 

Niniejszym składam ofertę zakupu prasy hydraulicznej do zagniatania i paczkowania odpadów 
„ROCZNIAK”, 
 
 model PR 60Ta  za cenę brutto w wysokości ………………………………………………… , słownie:  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jednocześnie oświadczam, iż: 

− zapoznałem/am się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu  
o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prasy hydraulicznej do zagniatania  
i paczkowania odpadów „ROCZNIAK”, model PR 60Ta, 

−  akceptuję warunki udziału w ww. przetargu, 
− zapoznałem/am się ze stanem technicznym oferowanego urządzenia / nie zapoznałem się  

ze stanem oferowanego urządzenia i jestem świadomy skutków wynikających z rezygnacji  
z oględzin*), 

− zapoznałem się i akceptuję treść wzoru umowy sprzedaży. 

 

 

................................., dnia ..................................            ................................................................... 
                                                                                                   podpis osoby składającej ofertę 
 
 
 
*) Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym 

 

UMOWA SPRZEDAŻY 

zawarta w dniu ……………………….. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie pomiędzy Miastem  
i Gminą Pleszew z siedzibą: ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, NIP: 608-00-74-221 reprezentowaną przez 
Pana Arkadiusza Ptaka –Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew przy kontrasygnacie Pani Agnieszki 
Bauryczy – Skarbnika Miasta i Gminy Pleszew zwaną w dalszej części umowy „Sprzedającym”  

 

a 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. zwaną/ym w dalszej części umowy „Kupującym” 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem sprzedaży jest prasa hydrauliczna do zagniatania i paczkowania odpadów 
„ROCZNIAK”, model PR 60Ta produkcji polskiej firmy „Zakład Obróbki Metali ROCZNIAK. 
Sprzedaż odbywa się na warunkach zawartych w: 
− niniejszej umowie, 
− ogłoszeniu o pisemnym przetargu nieograniczonym na zakup urządzenia z dnia 07.01.2021 r. 
− ofercie kupującego. 

2. Podstawowe parametry techniczne prasy są następujące: 

PRODUCENT 
Zakład Obróbki Metali „ROCZNIAK” 

ul. Piaskowa 8, Wilkanowo 
66-088 Świdnica 

TYP PR60Ta 
ROK PRODUKCJI 2005 
NR FABRYCZNY 638/05 

CIĘŻAR 3400 kg 
NAPIĘCIE 400 V 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 50 Hz 
MOC 11,5 kW 

NACISK 600 kN (60 T) 
ZASILANIE 40 A 

 

§ 2 

Sprzedający oświadcza, że prasa będąca przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest 
wolna od wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz że nie toczy się żadne postępowanie, którego 
przedmiotem jest prasa, że nie stanowi ona również przedmiotu zabezpieczenia. 
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§ 3 

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy (prasy) w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego 
na kwotę brutto:..................................................... słownie:.................................................................... 

§ 4   

Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność prasy określonej w § 1 niniejszej umowy za 
kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący kwituje 
jednocześnie odbiór prasy. 

§ 5 

Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego urządzenia i nie wnosi do niego żadnych 
zastrzeżeń. 

 

§ 6 

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji ponosi kupujący. 

 

§ 7 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze 
otrzymuje Sprzedający a 1 egzemplarz Kupujący. 
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym 
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REGULAMIN 

pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prasy hydraulicznej do zagniatania  
i paczkowania odpadów „ROCZNIAK”, model PR 60Ta. 

§1 

Organizatorem pisemnego przetargu nieograniczonego, zwanego dalej" przetargiem" jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Pleszew. 

§2 

1. Przetarg przeprowadza komisja złożona z trzech osób, z których jedna pełni funkcję 
przewodniczącego. 

2. Komisja pełni swoje obowiązki od dnia powołania do dnia zatwierdzenia przez Burmistrza 
protokołu końcowego z przetargu. 

§3 

Do obowiązków komisji przetargowej należy: 
− zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy  

w Pleszewie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie oraz  
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, 

− udzielenie oferentom niezbędnych informacji, 
− przeprowadzenie przetargu, 
− sporządzenie protokołu końcowego z podaniem wyników przetargu i przedłożenie  

go do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew, 
− zamieszczenie ogłoszenia o wyniku przetargu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 

w Pleszewie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie oraz  
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie. 
 

§4 
1. Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który powinien zawierać przede 

wszystkim: 
− określenie miejsca i czasu oraz rodzaj przetargu, 
− imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej, 
− wysokość ceny wywoławczej, 
− zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie, 
− najwyższą cenę oferowaną za przedmiot przetargu, 
− imię i nazwisko oferentów lub nazwę oraz jego adres w przypadku prowadzenia działalności 

gospodarczej, 
− wysokość ceny nabycia,  
− wnioski i oświadczenia członków komisji przetargowej.  

2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisuje przewodniczący i członkowie komisji 
przetargowej, a zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew lub osoba przez niego upoważniona. 
 

§5 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołanie 
bez podania przyczyny. 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 10/VIII/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

z dnia 7 stycznia 2021 r.
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