Areszt Śledczy w Szamotułach
64–500 Szamotuły, Al. 1 Maja 5
tel. 61 292-13-45, fax 61 292-51-92, e-mail: as_szamotuly@sw.gov.pl

Szamotuły, dn. 13.11.2018 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO
dotyczy sprzedaży urządzenia klimatyzatora Split LG 518 A oraz kserokopiarki Minolta
CSPRO EP 1054, urządzenia uznane są za zużyte
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi
składnikami

majątku Skarbu Państwa, w który wyposażone są jednostki budżetowe

(Dz.U. 2017 poz. 729)

1. Nazwa i siedziba jednostki:
Areszt Śledczy w Szamotułach
al. 1 Maja 5
64 – 500 Szamotuły
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.11.2018 r. o godz. 12.00 w Areszcie
Śledczym w Szamotułach, al. 1 Maja 5 w budynku Pawilonu A – Sala widzeń
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe
majątku ruchomego:
Urządzenia można oglądać w dniach 14 listopada – 23 listopada 2018 r.
w siedzibie Aresztu Śledczego w Szamotułach, al. 1 Maja 5, 64 – 500 Szamotuły,
w godzinach 10:00 – 14:00.
4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku
ruchomego

Model
Stopień zużycia
Wartość

Klimatyzator – 1 szt.
Split LG 518 A
97 %
1284,76 zł

Kserokopiarka – 1 szt.
Minolta CSPRO EP 1054
97 %
900,00 zł
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5. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:
Klimatyzator Split LG 518 A – 89,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć zł
00/100)
Kserokopiarka Minolta CSPRO EP 1054– 63,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy zł
00/100) w kasie Aresztu Śledczego w Szamotułach al. 1 Maja 5 w godz. (od 8.00
do 14.00) lub na konto bankowe Aresztu Śledczego w Szamotułach: NBP
O/Poznań 65 1010 1469 0014 7213 9120 0000
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 26.11.2018 r. do godz. 13.00.
6. Cenę wywoławczą:
Klimatyzator Split LG 518 A 899,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt
dziewięć złotych 00/100).
Kserokopiarka Minolta CSPRO EP 1054 630,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści
zł 00/100).
7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:
Oferta powinna znajdować się w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„ Sprzedaż Klimatyzator Split LG”
Lub
„ Sprzedaż Kserokopiarka Minolta”

Oferta powinna zawierać:
1) Imię, Nazwisko i adres lub nazwę ( firmy) i siedzibę oferenta
2) Oferowana cenę
3) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu
przetargu (załącznik nr 1)
4) Dowód wpłaty wadium
8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest
ważna:
Oferty zakupu można składać do dnia 27.11.2018 r. do godz. 10.00 w
sekretariacie Aresztu Śledczego w Szamotułach al. 1 Maja 5, 64 – 500 Szamotuły.
Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie. Termin związania ofertą 7 dni
od dnia otwarcia ofert.
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9. Areszt Śledczy w Szamotułach zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

10. Wadium
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%
ceny wywoławczej w kasie Aresztu Śledczego w Szamotułach.
Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, lub
zostaną odrzucone zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia
dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
Wadium nie zwraca się gdy:
1) Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
2) Żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
11. Termin zawarcia umowy sprzedaży: 7 dni od dnia otwarcia ofert
Dodatkowe informację:
Komisja przetargowa 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 §16 ust. 1, lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień
mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
Szczegółowych informacji dotyczących w/w składników majątku ruchomego można
uzyskać pod numerem telefonu: 61 / 29 21 345 wew. 32 Pan Mariusz Szermer lub 61 / 29
21 345 wew. 38 Pan Mariusz Rąpała
12. Jednocześnie zamawiający przekazuje informuję w zakresie ochrony danych
osobowych - 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 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:
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•

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Areszt Śledczy w
Szamotułach, al. 1 Maja 5, 64-500 Szamotuły
• dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail
as_szamotuly@gov.pl, telefon 61 29 21 345, fax 61 29 25 192;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym ogłoszeniu o sprzedaży w trybie przetargu
publicznego
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− 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;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

