Czerwony Bór, dnia 2 lutego 2021 roku

Ogłoszenie
o przetargu publicznym na sprzedaż pojazdu
Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa z dnia 21 października 2019 r. (Dz.U. z 2019r.
poz.2004) Zakład Karny w Czerwonym Borze informuje o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego.
Przedmiotem niniejszego ogłoszenia jest sprzedaż samochodu specjalnego marki Renault Master.
1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu.
Zakład Karny , Czerwony Bór 2, 18-400 Łomża
tel. (86) 215-35-83 , faks: (86) 276-48-50; email: zk_czerwony_bor @ sw.gov.pl
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu
Termin składania ofert upływa 17 lutego 2021 roku o godz. 11:00
Oferty należy złożyć w siedzibie organizatora przetargu: Czerwony Bór 2, 18-400 Łomża
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora przetargu: Czerwony Bór 2, 18-400 Łomża
w dniu 17 lutego 2021 roku o godz. 11:10
3. Rodzaj, typy i ilość składników rzeczowych majątku ruchomego, będących przedmiotem
sprzedaży
Lp
1

Nazwa przedmiotu

Jednostka
miary

Ilość

szt.

1

RENAULT MASTER

model: Master FWD
rodzaj pojazdu: samochód specjalny
nr rejestracyjny: BZA 88UX
nr identyfikacyjny (VIN): VF1MAFEFC45953539
rok produkcji: 2011
pojemność silnika/moc silnika: 2 298ccm / 145 kW
dopuszczalna masa całkowita: 3 500kg
rodzaj paliwa: olej napędowy
wskazanie drogomierza: 281 977 km
liczba miejsc: 11
środek trwały - nr inwentarzowy: 7/74/743/6/ZK/15
Stan techniczny pojazdu zgodnie z ekspertyzą PZM (w załączniku).
Samochód zostanie pozbawiony cech pojazdu specjalnego ( sygnalizacja świetlna, oznakowanie służbowe).
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4. Miejsce i termin , w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego, będące
przedmiotem sprzedaży
Samochód można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00,
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. (86) 276 48 68, w miejscu zaparkowania
pojazdu tj. terenie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 2, 18-400 Łomża
Szczegółowych informacji o przetargu oraz danych dot. samochodu udziela:
st. kpr. Sylwia Dąbrowska – Zastępca kierownika Działu Kwatermistrzowskiego nr tel. 86 276 68
5. Wysokość wadium oraz formę i termin jego wniesienia
Wadium 10% ceny wywoławczej w wysokości:
2 690,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych)
w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 17 lutego 2021 roku do godziny 10 : 00 ( liczy się termin
zaksięgowania środków na koncie organizatora) na rzecz organizatora przetargu na niżej wymieniony
rachunek:
NBP oddział okręgowy Białystok
nr rachunku 47 1010 1049 0025 9613 9120 0000
w tytule przelewu należy wpisać: „wpłata wadium w przetargu na pojazd Renault Master”
6. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza: 26.900,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset złotych i 00/100).
Minimalna cena wywoławcza wynosi 100% wartości szacunkowej.
7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
1) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta;
2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego
przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z
zapoznania się ze stanem tego składnika;
4) dowód wniesienia wadium
5) dane kontaktowe oferenta
Oferta sporządzona musi być wyłącznie w języku polskim.
Przykładowy wzór formularza ofertowego przedstawiono w załączniku nr 1.
8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres,w którym oferta jest wiążąca
1) oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego – w sekretariacie w Zakładzie Karnym w Czerwonym
Borze, 18 – 400 Łomża, Czerwony Bór 2, codziennie w dni robocze w godzinach od 730 do 1530,
2) termin składania ofert upływa w dniu 17 lutego 2021 roku o godzinie 1100,
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3) ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania; opakowanie powinno być oznaczone:


nazwą (firmą) i adresem oferenta,



nazwą i adresem Zamawiającego – Zakład Karny, Czerwony Bór 2, 18 – 400 Łomża,



oraz opisane hasłem:
„Oferta przetargowa na zakup pojazdu Renault Master
- nie otwierać przed dniem 17.02.2021 roku, godz. 11:10

4) w przypadku braku powyższego opisu na kopercie - organizator przetargu będzie traktował taką ofertę
jako „zwykłą” korespondencję i nie ponosi odpowiedzialności za jej otwarcie przed terminem otwarcia ofert
5) oferta otrzymana po terminie składania ofert, zostanie zwrócona bez jej otwierania,
6) z zawartością złożonych ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu składania ofert.
7) Termin związania ofertą – 30 dni

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z
ofert, bez podawania przyczyn.
10. Inne Informacje
1) Przetarg prowadzony jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego
sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa

z dnia 21

października 2019 r. (Dz.U. z 2019r. poz.2004)
2) Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego ogłoszenia, a w
przypadku nabycia pojazdu, na który złożył ofertę, oświadcza, że nie będzie dochodził żadnych roszczeń od
sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu oraz wad fizycznych pojazdu
ujawnionych po dniu zakupu.
3) Wysokość złożonej oferty przez oferenta nie może być niższa niż cena wywoławcza.
4) Warunkiem przystąpienia do przetargu publicznego jest wniesienie wadium określonego w pkt. 5
5) Wadium wnosi w formie pieniężnej na wskazany rachunek bankowy
6) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w
terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
7) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
8) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od
zawarcia umowy sprzedaży.
9) Wadium musi być wniesione wyłącznie w walucie w złotych polskich.
10) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie
wniósł wadium;
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b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1, lub są one niekompletne,
nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić
do uznania jej za nową ofertę.
11) Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.
12) Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
13) W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa
postanawia o kontynuowaniu przetargu publicznego w formie aukcji między tymi oferentami. Komisja
przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu
przeprowadzenia aukcji.
11. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego
1) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej
najwyższą, bądź w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu nie dłuższym niż 7 dni.
2) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia oraz
zawarcia umowy zakupu pojazdu.
3) Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności pojazdu do chwili zapłaty przez kupującego całkowitej ceny
nabycia.
4) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.
12. KLAUZULA INFORMACYJNA
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 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 L119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO” informuje, że:


administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze,

Czerwony Bór 2, 18-400 Łomża, e-mail: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl ;


inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze jest Pani

Katarzyna Mogielnicka, Czerwony Bór 2, 18-400 Łomża, e-mail: iod_zk_czerwony_bor@sw.gov.pl;


dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym

z postępowaniem


sprzedaży pojazdu prowadzonym w trybie przetargu publicznego;

dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i przeprowadzenia

postępowania na sprzedaż pojazdu w przetargu publicznym, archiwizowane zgodnie z odrębnymi
przepisami;


obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach, związanym z udziałem w postępowaniu na
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sprzedaż pojazdu w trybie przetargu publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z w/w przepisów;


w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,

stosownie do art.22 RODO;


posiada Pan/Pan
- na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pai/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 których 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

Podpisał:
DYREKTOR
Zakładu Karnego w Czerwonym Borze
ppłk Zbigniew Jankowski
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
..............................................................................................................................
Imię i nazwisko/nazwa firmy

..............................................................................................................................
Miejsce zamieszkania/siedziba firmy

Tel. .................................................................., Fax*.…………………………………………..….
E-mail: ………………………………………………………………………………………………..….
NIP* ................................................................., REGON* .........................................................

OFERTA ZAKUPU SAMOCHODU
Ja niżej podpisany działając w imieniu wymienionego powyżej oferenta, w odpowiedzi na
ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego marki Renault Master, o nr rej. BZA 88UX
składam ofertę na zakup w/w pojazdu
za kwotę: ………………………………………………………………………………………..złotych brutto,
słownie złotych ………………………………………………………………………………………………….
Jednocześnie oświadczam(y), że
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

Zapoznałem/am się i akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczam, że nie
wnoszę zastrzeżeń, co do warunków przetargu.
Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu/biorę odpowiedzialność za
skutki wynikające z rezygnacji z oględzin (w przypadku rezygnacji z oględzin przed złożeniem
oferty).**
W przypadku wyboru oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez sprzedającego.
Zobowiązuję się do wpłaty oferowanej kwoty za w/w samochód w terminie 7 dni od zawarcia
umowy sprzedaży.
W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.
Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem
oferowanej ceny – kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.
Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w ogłoszeniu przetargu
i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

W załączeniu: …………………………………………………...

…………………………………….
Miejscowość, data

………………………………………
Czytelny podpis

* - jeżeli dotyczy
** - niepotrzebne skreślić

strona 6/7

