Nr sprawy Or.2613.2.1.2020

Pisz, dnia 9 kwietnia 2020r.

Warunki pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż
środka trwałego Starostwa Powiatowego w Piszu
I.

Przedmiot przetargu

1

Organizatorem przetargu jest Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1

2

Przetarg na sprzedaż jest organizowany na podstawie:
Zarządzenia nr 31/2016 Starosty Piskiego z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad
postępowania ze zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone jest
Starostwo Powiatowe w Piszu
oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania
przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków
odstąpienia od przetarg (Dz. U. z 1993r. Nr 97 poz. 443)

3

Przedmiotem sprzedaży jest środek trwały stanowiący własność Starostwa Powiatowego w Piszu

L.p.

Nazwa

1

Samochód osobowy KIA Optima 1,7 CRDi

Numer
inwentarzowy
22/VII/13

Cena wywoławcza netto zł
30 500zł*

* Cena wywoławcza jest ceną netto, do której nie zostanie doliczony podatek VAT (stawka zw.).
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży zostały zawarte w ocenie technicznej
nr 1/BOG/20 z dnia 29 stycznia 2020r. stanowiącej załącznik nr 2 do warunków przetargu (całkowity
przebieg przedmiotu sprzedaży na dzień 9 kwietnia 2020r. wynosi – 333 106km – wg wskazań licznika).
4

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w terminie do 23 kwietnia 2020r. w godzinach od 8:00
do 14.00 po uprzednio uzgodnionym terminie z Jackiem Tyszkiewiczem w siedzibie Starostwa,
tel. 533-333-087.

II.

Warunki Przetargu

1.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, po spełnieniu następujących warunków:
a) wpłaceniu wadium w wysokości 3 050,00zł (słownie: trzy tysiące pięćdziesiąt złotych) na konto
42 9364 0000 2002 0840 0015 0002 z dopiskiem: Wadium – Przetarg dot. sprzedaży środka trwałego
do dnia 24 kwietnia 2020 r.
- wadium winno znajdować się najpóźniej w dniu 24 kwietnia 2020r. do godziny 10:00 na rachunku
bankowym Starostwa
- osobom, które przetargu nie wygrają wadium zostanie zwrócone niezwłocznie do 7 dni po
zakończeniu przetargu
- wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia
przedmiotu przetargu
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- wadium ulega przepadkowi w razie gdy osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi z przyczyn
leżących po jej stronie do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w miejscu i terminie
wskazanym przez Starostwo.
b) złożenie pisemnie oferty, która powinna zawierać:
-

nazwę środka trwałego

-

imię nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę

-

oferowaną cenę netto- nie niższą niż cena wywoławcza

-

datę sporządzenia oferty

-

w przypadku zastępstwa umocowanie do działania w imieniu oferenta

c) złożenie oświadczenia, że oferent
-

zapoznał się z ogłoszeniem i warunkami przetargu oraz przyjmuje je bez zastrzeżeń

-

że jest związany warunkami oferty do czasu zawarcia umowy zakupu-sprzedaży w formie
pisemnej.

2.

-

że zapłaci cenę nabycia

-

że poniesie wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotu przetargu

-

że znany jest mu stan prawny i faktyczny przedmiotu przetargu

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób przejrzysty i czytelny na załączniku nr 1
do warunków przetargu.

3.

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
-

członkowie Zarządu,

-

osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,

-

małżonek , dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 2

-

osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

III. Postępowanie w pisemnym przetargu ofertowym
1.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu.

2.

Komisji przetargowej przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

3.

Kompletną ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1 do
dnia 24 kwietnia 2020 r. do godziny 10.00 w zamkniętej kopercie z nazwą nadawcy i napisem:
„Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż środka trwałego”

4.

Ofertę można przesłać pocztą lub kurierem na adres: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz,
ul. Warszawska 1
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu na Biura Obsługi Klienta.

5.

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6.

Oferent, który złożył ofertę, może ją wycofać dopóki nie minął termin składania ofert- w takim
przypadku wadium zwraca się niezwłocznie oferentowi.

IV. Przebieg pracy Komisji Przetargowej
1.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 24 kwietnia 2020r. o godzinie 10:15 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1.

2.

Komisja przetargowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem postępowania przetargowego.
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3.

Członkowie Komisji związani są tajemnicą służbową w zakresie wiadomości, które uzyskali w trakcie
prac Komisji

4.

Komisja przetargowa:
a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz bada nienaruszalność kopert z ofertami i ustala
liczbę złożonych ofert
b) otwiera koperty z ofertami, sprawdza dowody wniesienia wadium
c) podaje nazwę oferenta i proponowaną cenę
d) weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane
e) odmawia zakwalifikowania ofert jeżeli:
- nie zawierają danych określonych w warunkach przetargu
- nie zawierają wyrażonej kwotowo, oferowanej ceny zakupu
- są nieczytelne, budzą wątpliwości co do ich treści, rzetelności danych lub zawierają nieczytelne
i nieparafowane przeróbki i skreślenia.
- dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybiera
żadnej
- sporządza protokół z przetargu, podając w nim rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

5.

Przy wyborze ofert Komisja przetargowa kieruje się najwyższą ceną.

6.

Przetarg uważa się za zakończony z wynikiem negatywnym jeżeli na przetarg nie wpłynęła żadna
oferta lub jeżeli żaden z oferentów nie zaproponował ceny równej lub wyższej od ceny wywoławczej,
a także gdy Komisja przetargowa stwierdziła, ze żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

V.

Pozostałe informacje
Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, proszę

o zapoznanie się:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”
informuję, że:
1)

Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Piszu, Warszawska 1, 12 200 Pisz, 87 425 47 00.

2)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub
pisemnie na adres Administratora.

3)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów
prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

4)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5)

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6)

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię

7)

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w
sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych (RODO).
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8)

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem
realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9)

Państwa dane mogą zostać przekazane innym podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa.

STAROSTA PISKI
/-/ mgr Andrzej Nowicki

str. 4

Nr sprawy Or.2613.2.1.2020

Załącznik Nr 1
……………………………………………..

…………………..…………………

/imię i nazwisko oferenta lub nazwa/

/miejscowość i data/

……………………………………………..

…………………..…………………

/adres oferenta/

Nr tel. / nr fax ……………………
e-mail ………………………………

OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym, ogłoszonym
w dniu 9 kwietnia 2020r., prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż
środka trwałego Starostwa Powiatowego w Piszu, tj. samochodu osobowego KIA Optima 1,7 CRDi,
zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach przetargu, oferuję cenę:
………………………………………………………………..………………………………………………….. zł netto
słownie …………………………………………………………………………………………………………………. zł

Ponad to oświadczam, że:
-

zapoznałem się z ogłoszeniem i warunkami przetargu oraz przyjmuje je bez zastrzeżeń

-

jestem związany warunkami oferty do czasu zawarcia umowy zakupu-sprzedaży w formie pisemnej.

-

zapłacę cenę nabycia

-

poniosę wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotu przetargu

-

znany jest mi stan prawny i faktyczny przedmiotu przetargu

………………………………………………………..
podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy
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