DR.233.1.21
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu

Ełckie Centrum Kultury
ogłasza przetarg na sprzedaŜ samochodu słuŜbowego marki
FIAT DOBLO rok produkcji 2007
1. Informacje podstawowe:
1.1 Przedmiot postępowania przetargowego:
Samochód słuŜbowy marki FIAT DOBLO rok produkcji 2007, data pierwszej
rejestracji:5.11.2007:
Dane techniczne pojazdu:
• 4 cylindrowy silnik diesel, objętość – 1248 cm3, o mocy 62 kW;
• 5-biegowa manualna skrzynia biegów (napęd na przednie koła)
• Nadwozie 5–drzwiowe, 7-osobowe
• Nr identyfikacyjny pojazdu ZFA22300005537271
• Kolor: bordowy
• Przebieg na dzień 20.02.2021 r. – 219 tys. km
• stan techniczny – brak aktualnych badań technicznych
1.2 Przetarg ma formę publicznego przetargu pisemnego ofertowego.
1.3 Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostanie na stronie internetowej Ełckiego Centrum
Kultury w zakładce „Ogłoszenia”, oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie ECK
2. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
Ełckie Centrum Kultury, 19-300 Ełk ul. Wojska Polskiego 47
3. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
3.1 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Ełckim Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, w
dniu 07 lipca 2021 r. o godz. 15.00.
3.2 Wpłynięcie jednej waŜnej oferty wystarczy do rozstrzygnięcia przetargu.
3.3 Obecność Oferentów podczas otwarcia kopert nie jest obowiązkowa.
3.4 Oferent, którego oferta wygra przetarg będzie bezzwłocznie poinformowany i zaproszony
do podpisania umowy kupna-sprzedaŜy samochodu. Wszelkie koszty związane z
czynnościami sprzedaŜy, rejestracyjnymi oraz innymi opłatami ponosi nabywca pojazdu.
3.5 JeŜeli oferent, który wygrał przetarg w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy nie
wniesie do kasy lub nie wpłaci na konto bankowe ECK zaoferowanej sumy, traci tym samym
prawo nabycia przetargowego samochodu, zaś komisja zaproponuje kupno pojazdu
następnemu oferentowi, który przedstawił kolejną najwyŜszą ofertę cenową.
3.6 JeŜeli dwóch lub więcej oferentów zaoferowało taką samą cenę najwyŜszą, wówczas
rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w formie aukcji pomiędzy tymi oferentami.
3.7 Ełckie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.
4. Miejsce i termin, w którym moŜna obejrzeć sprzedawany samochód:
4.1 Samochód będący przedmiotem przetargu moŜna obejrzeć w dniach
2.07.2021 -07.07.2021 na parkingu Ełckiego Centrum Kultury, przy ul. Wojska Polskiego 47,
w godzinach 10.00 – 14.00 w dni robocze (po uprzednim umówieniu się pod numerem
telefonu 606 438916).
5. Cena wywoławcza dotycząca przedmiotu postępowania:
5.1 Cena wywoławcza samochodu słuŜbowego marki Fiat doblo 2000,00 złotych.
5.2 Oszacowana cena jest ceną minimalną. SprzedaŜ nie moŜe nastąpić za cenę niŜszą niŜ
cena minimalna.
6. Wadium: nie jest wymagane.
7. Warunki udziału w przetargu:
7.1 Osoby zainteresowane składają ofertę, która powinno zawierać:

7.1.1 Nazwisko, imię lub nazwę (firmy), adres i miejsce zamieszkania oferenta,
kontakt telefoniczny oraz adres poczty elektronicznej;
7.1.2 Datę sporządzenia oferty;
7.1.3 Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
7.1.4 Oświadczenie oferenta, Ŝe zapoznał się ze stanem samochodu o następującej treści:
„Niniejszym oświadczam, Ŝe jest mi znany stan techniczny i formalny pojazdu FIAT DOBLO
nr rejestracyjny NEL 00909 wystawionego na sprzedaŜ i nie wnoszą do niego Ŝadnych
zastrzeŜeń.”
7.1.5 Oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, Ŝe w przypadku zakupu przeze mnie
danego samochodu, zobowiązuję się do spłaty wszystkich zobowiązań zgodnie z prawem
polskim.”.
7.1.6 Oświadczenie oferenta, iŜ wyraŜa zgodę na przetwarzanie danych osobowych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (RODO).
7.1.7 Oferta ma być ponumerowana od pierwszej strony do ostatniej oraz parafowana na
kaŜdej stronie.
8. Termin złoŜenia ofert:
8.1 Ofertę naleŜy złoŜyć w zaklejonej kopercie do Sekretariatu Ełckiego Centrum Kultury
ul. Wojska Polskiego 47 najpóźniej do dnia 07.07.2021 r. do godz. 14.00, przy jednoczesnym
wniesieniu wadium (wadium wniesione przelewem musi znaleźć się na koncie bankowym
ECK przed upływem terminu składania ofert)
8.2 Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
Ełckie Centrum Kultury
ul. Wojska Polskiego 47
19-300 Ełk
oraz oznakowana następująco (z dopiskiem):

Oferta przetargowa na Zakup samochodu FIAT DOBLO NEL 00909
Nr sprawy: DR.233.1.21

8.3 Niedotrzymanie warunków formalnych przy składaniu ofert (nieopisana odpowiednio
koperta), niedotrzymanie terminu składania ofert, niezamknięcie koperty, brak podpisu
Oferenta, brak wpłaconego wadium, brak oświadczeń wymienionych w pkt. 7.1. będzie
skutkować odrzuceniem oferty.
8.4 WaŜność oferty obowiązuje do momentu rozstrzygnięcia przetargu.
9 Inne informacje:
9.1 Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
9.2 Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeŜeli:
9.2.1 Została złoŜona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscy lub przez
oferenta, który nie wniósł wadium;
9.2.2. Nie zawiera elementów, danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość .
9.3 O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
Załączniki:
Załącznik Nr 1 – oferta;
Załącznik Nr 2 – oświadczenie stan techniczny;
Załącznik Nr 3 – oświadczenie stan formalno – prawny;
Załącznik Nr 4 – oświadczenie dane osobowe RODO.

Załącznik Nr 1 - oferta

Formularz ofertowy

Oferta zakupu samochodu słuŜbowego
FIAT DOBLO NEL 00909
skierowana do Ełckiego Centrum Kultury
Nazwa oferenta (imię i nazwisko lub nazwa firmy):

…………………………………………………………………………………………………

Adres i miejsce zamieszkania lub adres siedziby firmy, kontakt telefoniczny oraz adres poczty
elektronicznej:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Proponowana cena w PLN :

….…………………………………………

Słownie: ………………………………………………………………………….

Forma płatności: gotówka - przelew bankowy
(niepotrzebne skreślić)
Data, miejsce……………………………………..

Czytelny podpis…………………………………

Dla firm:
………………………………………………….
(miejsce na pieczęć firmową)

Załącznik Nr 2 - oświadczenie stan techniczny
………………………………………..
Imię i Nazwisko
………………………………………..
Adres i dane kontaktowe
………………………………………...

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, Ŝe jest mi znany stan techniczny i formalny pojazdu FIAT
DOBLO nr rejestracyjny NEL 00909 wystawionego na sprzedaŜ i nie wnoszą do
niego Ŝadnych zastrzeŜeń.

……………………………………
podpis

…………………………………..
Data i miejsce

Załącznik Nr 3 - oświadczenie stan formalno – prawny
………………………………………..
Imię i Nazwisko
………………………………………..
Adres i dane kontaktowe
………………………………………...

Oświadczenie

Oświadczam, Ŝe w przypadku zakupu przeze mnie danego samochodu, zobowiązuję się do
spłaty wszystkich zobowiązań zgodnie z prawem polskim.

………………………………………
podpis

…………………………………..
Data i miejsce

Załącznik Nr 4 - oświadczenie dane osobowe RODO

Oświadczenie

Ja ……………………… ……………………….. oświadczam, Ŝe zapoznała/em się z
zamieszczonymi poniŜej informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych
osobowych w związku z udziałem w przetargu publicznym na sprzedaŜ samochodu
słuŜbowego naleŜącego do Ełckiego Centrum Kultury, a takŜe znane mi są wszystkie
przysługujące mi prawa, o których mowa w art. 15-16 oraz 18 RODO.

……………………………………………………
/miejsce, data i podpis/

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Ełckie Centrum Kultury
Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w 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, zwanego dalej
„RODO”.
1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pani/ Pana danych osobowych jest Ełckie
Centrum Kultury z siedzibą w Polsce, w Ełku, ul.Wojska Polskiego 47.
Dane kontaktowe ECK:
adres siedziby: ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk
adres e-mail: sekretariat@eck.elk.pl
2. Dane będą przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z § 17 ust. 1
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu
gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. 2017 poz. 729), w
celu przeprowadzenia sprzedaŜy samochodu słuŜbowego w drodze przetargu publicznego.
3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania, o którym mowa w pkt
3, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r poz.
217) oraz przepisami wewnętrznymi MSZ wynikającymi z przepisów ww. ustawy.
4. Dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy Ełckiego Centrum Kultury, w
szczególności członkowie komisji przetargowej.
5. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane
osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych.
6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone
w art.15-16 i 18 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ
na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie
na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

