
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu 

ul. Plac 650-lecia 1 78-520 Złocieniec 

tel./fax. 94 36 71 248, 94 36 72 767  

NIP 674-10-16-115 Regon 003801628 

e-mail: mgops-zlocieniec@wp.pl lub sekretariat@mgops.zlocieniec.pl 
 

SOA. 026.3.2021 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU 

 OSOBOWEGO MARKI OPEL ASTRA 1.4 ZDR01AR 

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:  

 

Miasto Złocieniec – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu 

u. Plac 650-lecia 1; 78-520 Złocieniec 

Telefon: 0 94 36 712 48 

Fax:  0 94 36 727 67 

Adres poczty elektronicznej: mgops-zlocieniec@wp.pl 

Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Złocieńcu czynny jest od poniedziałku do piątku 

w godzinach 7.00-15.00 

 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dnia 

15.03.2021r. o godzinie 10.00 w Sekretariacie (pokój 206) przez pracownika prowadzącego 

niniejsze postępowanie. 

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego: 

 

Samochód osobowy marki Opel Astra 1,4 będący przedmiotem niniejszego postępowania można 

obejrzeć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu przy ul. Plac 

650-lecia 1, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Panią Esterą Śmietanka. 

Szczegółowe informację można uzyskać pod numerem telefonu: 0 94 36 712 48 

 

4. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem: 

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU: 

Rodzaj samochodu: Samochód osobowy 

Marka: Opel 

Model: Astra 1.4 Twinport 

Typ/wariant/wersja: Classic 

Numer rejestracyjny: ZDR01AR 

Rok produkcji: 2005 

Numer identyfikacyjny (VIN): W0L0TGF485G050153 

Data pierwszego dopuszczenia do ruchu:02.01.2006r. 

Data oględzin: 22.02.2021r. 

Wskazanie licznika przebiegu kilometrów: 322216 

Maksymalna ładowność:  0540 kg 

Maksymalna masa całkowita/ dopuszczalna masa całkowita: 1610 kg 

Liczba miejsc siedzenia (ogółem); 5 

Liczba osi/liczba kół; 2/4 
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Pojemność skokowa silnika: 1364 cm3 

Rodzaj silnika/rodzaj paliwa: iskrowy/PB 

Maksymalna moc netto silnika: 66 kW (90KM)/5600 min 
-1 

Maksymalny moment obrotowy: 125 Nm/4000 min
-1 

Rozstaw osi: 2610 mm 

Miejsce numeru VIN: płyta podłogowa fotel p/p 

Miejsce mocowania tabliczki znamionowej: słupek środkowy prawy 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: 2460 kg 

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów: 2460 kg 

Badanie techniczne ważne do: 17.12.2021r. 

Opony podstawowe: 195/60R15 

 

5. Wyposażenie standardowe: 

- ABS 

- Air-bag (1), 

- kolorowe szyby, 

- mech. ustawiane lusterka zew. (2) 

- tapicerka welurowa 

- wspomaganie ukł.kierowniczego, 

- mech. Opuszczane szyby (4), 

- zagłówki, 

- ESP, 

- zamek centralny, 

-obrotościomierz, 

- klimatyzacja, 

- immobilizer, 

- manualna skrzynia biegów, 

- tylne siedzenie dzielone, 

- radioodbiornik. 

 

6. Opis zamontowanego ogumienia: 

 

Opona p/l – DĘBICA FRIGO 195/60R15 88T M+S 7mm 

Opona p/p– DĘBICA FRIGO 195/60R15 88T M+S 7mm 

 

Opona t/l – DĘBICA FRIGO 195/60R15 88T M+S 7mm 

Opona t/p– DĘBICA FRIGO 195/60R15 88T M+S 7mm 

 

Opona koła zapasowego - DUNLOP SPORT 195/60/R15 6 mm 

 

7. Stan techniczny pojazdu: 

 

Podczas oględzin samochodu osobowego marki OPEL ASTRA CLASSIC 1.4 TWINPORT 

ZDR01AR nr VIN: W0L0TGF485G050153 w stanie technicznym wizualnym złym, kompletny. 

Oględziny przeprowadzono na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Złocieńcu przy ul. Plac 650-lecia 1.  

Pojazd jest w tanie wizualnym złym. Tapicerka wnętrza pojazdu w stanie średnim, adekwatna do 

rocznika pojazdu i przebiegu. Stwierdzono nieszczelności jednostki napędowej. Jednostka 

napędowa  nie uruchamia się – rozładowany akumulator. W trakcie oględzin stwierdzono 

następujące defekty pojazdu: 

- błotnik p/l: miejscowe ogniska korozji; 

- błotnik p/p: miejscowe ogniska korozji; 



- błotnik t/l: miejscowe ogniska korozji; 

- błotnik t/p: miejscowe ogniska korozji; 

- fotel kierowcy: tapicerka siedziska i oparcia rozerwana; 

- kierownica: wytarta lewy przycisk klaksonu; 

- dźwignia zmiany biegów: mieszek zniszczony; 

- płyta podłogowa: miejscowa korozja powierzchniowa; 

- silnik: wycieki oleju, awaria pompy cieczy chodzącej, wyciek płynu chłodzącego. 

 

Dokonano pomiaru grubości lakieru przyrządem SaluTron ComBi-D3, w celu stwierdzenia 

wcześniej dokonywanych napraw blacharsko-lakierniczych pojazdu a wyniki pomiaru zestawiano, 

poniżej:  

 

Element 

karoserii 

Najwyższa wartość pomiaru 

Błotnik p/l 14,8 

Pokrywa silnika 13,9 

Błotnik p/p 12,9 

Drzwi p/p 17,6 

Drzwi t/p 17,0 

Błotnik t/p 3,9 

Pokrywa 

bagażnika 

15,3 

Błotnik t/l 16,1 

Drzwi t/l 21,1 

Drzwi p/l 13,0 

Dach 17,0 

 

8. Cena wywoławcza:  1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 

9. Oferta powinna zawierać: 

Oferta pod rygorem nieważności powinna sporządzona być w formie pisemnej i musi zostać 

złożona na druku oferty, stanowiącej – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

 

10. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg. poniższego 

wzoru: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu 

ul. Plac 650-lecia , 78-520 Złocieniec. 

 

„Oferta na zakup samochodu osobowego Opel Astra  Classic 1.4 Twinport  o numerze 

rejestracyjnym ZDR01AR” 

 

Oferty należy składać w dni robocze, w godzinach urzędowania, nie później jednak niż do dnia 15 

marca 2021r. do godziny 09.00 w Sekretariacie Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Złocieńcu. 

 

11. Oferta jest wiążąca przez 30 dni. 

 

12. Organizatorowi postępowania przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn. 

 

13. Warunki odrzucenia oferty: 

Oferta zostanie odrzucona zostanie, jeżeli: 



- nie została złożona na druku oferty, stanowiącej – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

 

-do oferty nie dołączono wymaganych dokumentów, wskazanych w druku oferty  

- do oferty nie złożono oświadczenia o akceptacji projektu umowy i projektu protokołu 

zdawczo-odbiorczego; 

-nie została podpisana przez Kupującego lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania, 

-zostały złożone niekompletne dokumenty, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości.  

 

14. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 dnia 4.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, 

informuję, że: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Złocieńcu, ul. Plac 650-lecia 1, 78-520 Złocieniec, mogops-

zlocieniec@wp.pl ,telefon 0 94 36 712 48.  

2) We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez MGOPS w Złocieńcu danych 

osobowych można się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą poczty 

elektronicznej pod adresem*: informatyk@mgops.zlocieniec.pl 

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

związanym z postępowaniem dotyczącym sprzedaży samochodu służbowego osobowego marki 

Opel Astra Classic 1.4 Twinport  o numerze rejestracyjnym ZDR01AR, stanowiący własność 

Miejskiego -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu.  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ustawy z dnia 6.09.2001 roku o dostępie do 

informacji publicznej. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2019 Kierownika 

Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z dnia 1 lipca 2019 roku w 

sprawie określenia obowiązujących w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Złocieńcu instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt oraz 

jednolitego rzeczowego wykazu akt. Dane wskazane i wynikające z postępowania będą 

przechowywane przez okres 5 lat, natomiast dane wskazane w umowie  - 10 lat. 

 6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, związanym z 

udziałem w postępowaniu dotyczącym sprzedaży osobowego marki Opel Astra Classic 1.4 

Twinport  o numerze rejestracyjnym ZDR01AR.  

7)W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) Posiada Pani/Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9) Nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
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podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 

danych osobowych.**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 

zmiana wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników.***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

 

15. Inne informacje: 

1. Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę i spełniająca wymogi formalne -

(złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załączniku nr 1 – do niniejszego ogłoszenia 

wraz z właściwymi załącznikami  oraz oświadczeniem o akceptacji projektu umowy i 

protokołu odbioru) 

2. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane. 

3. Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez otwierania. 

4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 7 dni od daty wystawienia rachunku 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego, 

5. Wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu nastąpi w ciągu 3 dni od daty zaksięgowania kwoty 

zapłaty na koncie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu. 

 

 

                                         Kierownik 

                                          Miejsko-Gminnego Ośrodka 

                                             Pomocy Społecznej w Złocieńcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do ogłoszenia Kierownika Miejsko-Gminnego  

Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu samochodu służbowego,  

osobowego marki OPEL ASTRA CLASSIC 1.4 TWINPORT ZDR01AR 

 

……………………………………………….. 

(miejscowość i data) 

 

Dane oferenta:   

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

Imię i nazwisko:   ………………………………………………………………... 

Adres:     ………………………………………………………………… 

 

 

     ………………………………………………………………… 

PESEL/REGON:   ………………………………………………………………… 

Numer NIP:    ………………………………………………………………… 

Dowód osobisty (seria i numer): ………………………………………………………………… 

Telefon:    ………………………………………………………………… 

Adres e-mail:    ………………………………………………………………… 

 

OFERTA 

 

1. Odpowiadając na ogłoszenie, którego przedmiotem jest zbycie będącego na wyposażeniu Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu samochodu służbowego, osobowego marki 

OPEL ASTRA CLASSIC 1.4 TWINPORT ZDR01AR składam ofertę zakupu przedmiotowego 

samochodu, za kwotę: ……………………………………………zł brutto słownie: 

złotych:………………………………………………………………………………… 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami zawartymi w ogłoszeniu i akceptuję je bez 

zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że jestem zobowiązany/a treścią oferty do dnia przeniesienia własności samochodu. 

4. Oświadczam, że znany jest mi stan techniczny Złocieńcu samochodu służbowego, osobowego 

marki OPEL ASTRA CLASSIC 1.4 TWINPORT ZDR01AR, będącego przedmiotem postępowania 

i z tytułu ewentualnych wad ukrytych nie będą wnosił/a roszczeń w stosunku do MGOPS w 

Złocieńcu. 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem oraz jego załącznikami (projektem umowy oraz 

protokołem zdawczo-odbiorczy), przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na wyłączenie 

rękojmi za wady fizyczne na zasadach art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. 

6. Oświadczam, że w dniu podpisania umowy sprzedaży złożę wypowiedzenie warunków 

ubezpieczenia komunikacyjnego OC. 

7. Do niniejszej oferty dołączam: 

1) kserokopię dowodu tożsamości*, 

2) aktualny odpis KRS*, 

3) aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej* 

 

.....………………………………. 



(czytelny podpis składającego ofertę) 

 

*niepotrzebne skreślić (osoba fizyczna zobowiązana jest przedłożyć kopię dowodu tożsamości 

a osoba prowadząca działalność gospodarczą aktualny odpis z KRS lub z CEIDG – 

wystawiony nie później niż 6 miesięcy przed złożeniem oferty) 

 

 

 

Załącznik nr 2 

do ogłoszenia Kierownika Miejsko-Gminnego  

Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu samochodu służbowego,  

osobowego marki OPEL ASTRA CLASSIC 1.4 TWINPORT ZDR01AR 

 

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY SAMOCHODU 

 

Zawarta w dniu ………………………………… w Złocieńcu pomiędzy: 

Gminą Złocieniec - Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złocieńcu, ul. 

Stary Rynek 3, 78-500 Złocieniec, NIP 674-100-20-18,  w imieniu której działa Miejsko – 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu, ul. Plac 650-lecia 1, 78-520 Złocieniec,  

 reprezentowanym przez: Grażynę Buczek – Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Złocieńcu. 

 

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”, a 

 

Panem/Panią ……………………………………...………….., legitymującym się dowodem 

osobistym seria ……………………. nr ………………… wydanym 

przez ………………………………………. zamieszkałym w ………………………………przy 

ul. ………………………………………………. ,* 

lub przedsiębiorcą, działającym pod nazwą…………….. adres 

siedziby………………….NIP…………..REGON* 

 

zwanym w treści umowy „Kupującym”, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

 

Sprzedający oświadcza, że: 

1) jest właścicielem marki OPEL ASTRA CLASSIC 1.4 TWINPORT ZDR01AR 

2) samochód jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz, 

że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd ani, że nie stanowi on 

przedmiotu zabezpieczenia. 

 

§ 2 

 

Kupujący oświadcza, że kupuje od Sprzedającego opisany w § 1 pojazd. 

 

§ 3 

 

Kupujący  zobowiązuje się wpłacić należność w kwocie ………………………….. zł brutto 

(słownie: …………………………………………………….………………………………… 

złotych), 



na rachunek bankowy Sprzedającego: 56 1020 2847 0000 1902 0056 0342 -  w terminie 7 dni od 

daty wystawienia rachunku. 

 

§ 4 

 

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży wyraz w wyposażeniem i dowodem rejestracyjnym nastąpi w 

terminie 3 dni od daty zapłaty umówionej ceny transakcji. Jako potwierdzenie wykonania powyższego 

Strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 

2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, tj.: 

1) dowód rejestracyjny pojazdu; 

2) potwierdzenie polisy ubezpieczeniowej oc; 

3) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym. 

 

3.  Kupujący wraz z podpisaniem umowy sprzedaży zobowiązuje się do złożenia wypowiedzenia 

warunków ubezpieczenia OC ze skutkiem wypowiedzenia wynikającym z art. 31 ustawy z dnia 

22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 

Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

 

§ 5 

 

1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu opisanego w § 1 niniejszej umowy 

i nie zgłasza do niego żadnych uwag. 

2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

3. Strony zgodnie oświadczają, iż przedmiot umowy jako towar używany nie podlega reklamacji. 

4. W dniu podpisania niniejszej umowy Nabywca złoży pisemne wypowiedzenie warunków 

ubezpieczenia. 

 

§ 6 

 

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego. 

 

 

§ 7 

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 8 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia regulaminu 

oraz obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 9 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla sprzedającego i 

jeden dla Kupującego.  

 
Załącznik nr 1 – protokół zdawczo-odbiorczy 

 

Sprzedający:        Kupujący: 

 

 

……………………………….      ………………………… 



 

 

Załącznik nr 3 

do ogłoszenia Kierownika Miejsko-Gminnego  

Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu samochodu służbowego,  

osobowego marki OPEL ASTRA CLASSIC 1.4 TWINPORT ZDR01AR 

                                                                                                                                               

 

Protokół zdawczo – odbiorczy 

Do Umowy kupna – sprzedaży z dnia……………. 

sporządzony w dniu………… 

 

Strona sprzedająca : 

Gminą Złocieniec - Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złocieńcu, ul. 

Stary Rynek 3, 78-500 Złocieniec, NIP 674-100-20-18,  w imieniu której działa Miejsko – 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu, ul. Plac 650-lecia 1, 78-520 Złocieniec,  

 reprezentowanym przez: Grażynę Buczek – Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Złocieńcu 

 

Strona kupująca: 

 

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

 

Sprzedający przekazuje kupującemu :  

 Pojazd marki OPEL ASTRA CLASSIC 1.4 TWINPORT ZDR01AR 

wraz z : 

1. dowodem rejestracyjnym 

2. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym 

3. kompletem kluczy 

4. obowiązującym ubezpieczeniem 

 

Kupujący w dniu …………………przyjmuje od sprzedającego wyżej wskazany samochód bez 

zastrzeżeń. 

 

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla kupującego i 

Sprzedającego. 

 

 

 

 

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

Czytelny podpis/data/pieczęć                                                          Czytelny podpis/data/pieczęć 

        Kupujący                                                                                          Sprzedający 

 

 

 


