Nadleśnictwo Bolesławiec

Bolesławiec, dnia 20.04.2022r.
Zn. spr.: SA.234.7.2022

Ogłoszenie o przetargu
„Sprzedaż zbędnego środka trwałego - samochodu osobowego
Suzuki Grand Vitara”
I.

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Bolesławiec, ul. Mikołaja Brody 2 A, 59-700 Bolesławiec,
jako Sprzedawca - ogłasza publiczny przetarg pisemny na sprzedaż
samochodu osobowego marki SUZUKI, model: GRAND VITARA 2.0
pojemność silnika 1995 cm3, paliwo: benzyna, rok produkcji: 2004, nr rej: DBL
73 HK, przebieg: 213 059 km (stan na dzień 30.03.2022r.), data pierwszej
rejestracji: 17.05.2005
nr VIN: JSAFTL52V00217908 – który zostanie
przeprowadzony na zasadach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05
października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż
środków trwałych przez przedsiębiorstwo państwowe oraz warunków
odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 9, poz. 443 z późn. zm., dalej
„Rozporządzenie”).

II.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód:
Siedziba Nadleśnictwa Bolesławiec, ul. Mikołaja Brody 2 A, 59-700 Bolesławiec
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym pod numerem – 75 732 36 16 / 75 732 36 17

III.

Wysokość ceny wywoławczej, termin i sposób składania ofert:
1. Cena wywoławcza brutto: 10 600,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy
sześćset złotych i 00/100)
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Nadleśnictwa Bolesławiec
ul. Mikołaja Brody 2 A, 59-700 Bolesławiec do dnia 09.05.2022 r.
do godz. 9:00, w sekretariacie.
3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim,
powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania,
komputera lub ręcznie w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie
zapisów oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
4. Ofertę należy złożyć na wypełnionym i podpisanym formularzu –
załącznik nr 1 w zamkniętej kopercie z napisem „Sprzedaż zbędnego
środka trwałego - samochodu osobowego Suzuki Grand Vitara”
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5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.05.2022 r. o godzinie 9:30 w Świetlicy,
w siedzibie Nadleśnictwa Bolesławiec w Bolesławcu przy ulicy Mikołaja
Brody 2 A.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Ofertę wniesioną po terminie, jak również ofertę do której oferent nie
wpłacił wadium, zwraca się bez jej otwierania.
8. Okres związania ofertą: 15 dni od dnia otwarcia ofert. Sprzedawca
wymaga zawarcia umowy zgodnej z projektem Sprzedawcy; projekt
dostępny do wglądu w miejscu i czasie określonym, w pkt II.
IV.

Wadium:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości
1 060,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych i 00/100 zł).
2. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte
zostaną zwrócone w ciągu 7 dni po dokonaniu wyboru oferty lub jej
odrzuceniu, a oferentowi którego oferta została przyjęta zostanie
zachowana na poczet ceny.
3. Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej przelewem na rachunek
bankowy Sprzedawcy w banku BNP PARIBAS nr rachunku: 68 2030
0045 1110 0000 0082 4060 z dopiskiem: „Wadium – Suzuki Grand
Vitara”. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym
terminie (do dnia 09.05.2022 r. do godz. 9:00) kwota wadium wpłynie na
rachunek bankowy Sprzedawcy.
4. Wadium wpłacone po terminie zostanie zwrócone.
5. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta
została przyjęta - uchyli się od zawarcia umowy.

V.

Pozostałe informacje:
1. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
Dopuszcza się sprzedaż poniżej ceny wywoławczej w przypadkach
opisanych w §29 Rozporządzenia.
2. W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę zastrzega
się prawo swobodnego wyboru oferty lub kontynuowania przetargu
w formie licytacji między tymi oferentami, wyznaczając jednocześnie
termin licytacji. Licytacja odbędzie się na zasadach opisanych
w Rozdziale 2 Rozporządzenia.
3. Oceniając ofertę Komisja Przetargowa wybiera oferenta, który
zaoferował najwyższą cenę brutto oraz złożył wadium w wymaganej
kwocie.
4. Złożenie oferty przez jednego oferenta czyni przetarg ważnym.
5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przed zawarciem
umowy sprzedaży.
6. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia
samochodu.
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7. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyn.
8. Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotu kosztów udziału
w postępowaniu, w tym kosztów poniesionych na przygotowanie oferty.
9. Informacja o przetargu (obwieszczenie o przetargu) umieszczona
zostanie w codziennej prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Sprzedawcy oraz na
jego stronie internetowej
https://boleslawiec.wroclaw.lasy.gov.pl/
10. W sprawach nieuregulowanych powyżej zastosowanie mają przepisy
Rozporządzenia.
11. Informacje szczegółowe dotyczące przetargu można uzyskać
w siedzibie Sprzedawcy w dni powszednie w godz. 8:00-14:00 do dnia
poprzedzającego otwarcie ofert.
VI.

Informacja dla oferentów – osób fizycznych o przetwarzaniu danych
osobowych
W związku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie ochrony danych osobowych, Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe - Bolesławiec przedstawia informację wymaganą
Rozporządzeniem dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie 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 dyrektyw 95/46/WF (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 (dalej
„RODO”).
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Nadleśnictwo
Bolesławiec, ul. Mikołaja Brody 2 A, 59-700 Bolesławiec, NIP: 612-00042-45, strona internetowa https://boleslawiec.wroclaw.lasy.gov.pl/
W sprawie danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się na
piśmie – pod wskazany wyżej adres Nadleśnictwa, drogą elektroniczną
pod adres elektroniczny: boleslawiec@wroclaw.lasy.gov.pl lub
telefonicznie dzwoniąc pod nr telefonu +48 75 73-23-616
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1
lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem na sprzedaż środka
trwałego [samochodu].
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym
udostępniona
zostanie
dokumentacja
postępowania
przetargowym na sprzedaż samochodu i w oparciu o obowiązujące
przepisy. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane od dnia
zakończenia postępowania przetargowego, nie dłużej niż w terminach
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przewidzianych prawem dla przedawnienia roszczeń oraz przez okres
wynikający z Zarządzenia 74 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 18 grudnia 2014 r. sprawie jednolitego rzeczowego
wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio
Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach związanych z udziałem w postępowaniu.
5. W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
6. Posiada Pan/Pani:
a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pana/Pani dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pan/Pani zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowania żądania).
b) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani
danych osobowych.
c) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania przetargowego oraz przypadków o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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).
d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych
osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Nie przysługuje Panu/Pani :
a) W związku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych.
b) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.
20 RODO.
c) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pana/Pani danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO
Elektronicznie podpisany
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