OBWIESZCZENIE
O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO
Sprzedawca: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Prowadzący przetarg: : Poczta Polska S.A. Region Pionu Infrastruktury w Gdańsku
Przedmiot sprzedaży: składniki majątku wg zestawienia
Cena
Rok
Wadium
Nazwa środka trwałego
wywoławcza
Lp.
produkcji
(zł)
(zł)
340,00
2007
3.400,00
1 Owijarka rd 202
Cena wywoławcza - według tabeli (podana cena zawiera podatek Vat)
Wadium - według tabeli
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) wpłacenie wadium w wysokościach podanych w tabeli na konto 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025. Należy
również dołączyć potwierdzony podpisem numer konta, na które ma być dokonany ewentualny zwrot wadium.
b) przedłożenie lub wysłanie pisemnej oferty( wzór do pobrania ) wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium na adres
Region Pionu Infrastruktury w Gdańsku, Wydział Administracji 85-940 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 6 z
dopiskiem na kopercie „OFERTA – OWIJARKA” w terminie :
00

Drugi przetarg do 22.07.2020 r. godz. 11

00

otwarcie ofert godz. 12

2. Zasady przeprowadzenia przetargu określa Regulamin, z którym można zapoznać się w RPI Wydział
Administracji, w Bydgoszcz przy ul. Jagiellońskiej 6 pok. 13 lub na wniosek zainteresowanych przesłany
zostanie w formie elektronicznej na wskazany adres.
3. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od wpłacenia
ceny nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy nie dłuższym niż wskazany na fakturze.
4. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferta nie została przyjęta zostanie zwrócone niezwłocznie po
dokonaniu wyboru oferty, natomiast wadium wpłacone przez Nabywcę zostaje zarachowane na poczet ceny
nabycia.
5. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę
nabycia.
6. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli: została złożona w niewłaściwym terminie, została złożona w
niewłaściwym miejscu, zawiera cenę niższą niż wywoławcza nie dołączono do niej potwierdzenia wpłaty
wadium lub innych załączników wymienionych w pkt.1
7. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.
8. Sprzedany środek trwały, Komisja przetargowa oraz przedstawiciel jednostki organizacyjnej, wydadzą
Nabywcy w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania zapłaty. Nabywca ma obowiązek odbioru
zakupionego środka w terminie 5 dni roboczych od daty dokonania wpłaty. Wszystkie koszty związane z
odbiorem przedmiotu przetargu obciążają Nabywcę.
9. Informacji o przetargu udziela Pani Katarzyna Zaremba-Bujok tel. (52) 33-95-749.
10. Składnik majątku wystawiony na przetarg można oglądać przy ul. Gajowej 99 w Bydgoszczy,
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 502-019-658 z Panią Katarzyną Zaremba-Bujok.

SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU
W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY

OFERTA KUPNA ŚRODKA TRWAŁEGO ZGŁOSZONEGO DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU
OFERTOWEGO PROWADZONEGO W DNIU 22.07.2020 R.

imię, nazwisko lub nazwa (firma) oferenta: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...
Adres Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu Oferenta (do kontaktu) ……………………………………………………………………………..
Adres e-mail Oferenta ( nie wymagany)...………………………………………………………………………........
Konto do zwrotu wadium ...........................................................................................................................
Składam ofertę na kupno środka trwałego:
L.p.

1

Nazwa/model

Owijarka rd 202

Nr ewidencyjny

Rok produkcji

A-0100014055-00

2007

Cena oferowana (zł)
brutto

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu oraz stanem technicznym oferowanego
do sprzedaży środka trwałego i nie wnoszę zastrzeżeń.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszelkie poprawki powinny być naniesione czytelnie
oraz zaopatrzone podpisem osoby uprawnionej.
Klauzule informacyjne:
1. Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych (od 25 maja 2018 r.): Inspektor ochrony danych Poczta Polska Spółka
Akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl;
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przetargu, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2, 3, 5) ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 roku na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b, c, f 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 (RODO);
4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane niezbędne do realizacji przetargu;
5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przetargu, a także przez okres
przedawnienia roszczeń;
7. Zleceniobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r.), prawo
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz przenoszenia danych;
8. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania zlecenia.

………………………………………………………
Podpis oferenta

