Ogłoszenie o przetargu pisemnym
konkurs ofert na sprzedaż składnika majątku ruchomego - samochodu osobowego
Przetarg jest prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu
Państwa (Dz.U. 6 kwietnia 2017 r. poz. 729).

Sygnatura sprawy: BOU-IV.272.61.2018
I. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO:
Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie z siedzibą w Warszawie 00-950, pl. Bankowy 3/5,
II. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego przez Komisję przetargową w dniu 07 grudnia
2018r. o godz.12.00 w pokoju 240
II a. Klauzura informacyjna dot. przetwarzania danych przez Sprzedającego w celu związanym z
ogłoszeniem.
Zgodnie z 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

2. inspektorem ochrony danych osobowych u administratora jest Marek Mączewski; adres
e-mail: iod@mazowieckie.pl

■ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o sprzedaż majątku ruchomego:
1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych;
2.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.;

3.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych
nie będzie możliwy udział w postępowaniu o sprzedaż majątku ruchomego na podstawie
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w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu
Państwa (Dz.U. 6 kwietnia 2017 r. poz. 729).
4.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

5.

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/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;
6.

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 którym 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.

III. MIEJSCE I TERMIN W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANY SKŁADNIK
MAJĄTKU RUCHOMEGO:
Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie sprzedającego przy pl. Bankowy
3/5 , 00-950 Warszawa w dniach 26.11-30.11.2018 (z wyjątkiem dni wolnych do pracy) w godzinach
9.00-13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Panem Tomaszem Kalinowskim pod nr
(22) 695 61 40 lub mail: tkalinowski@mazowieckie.pl

IV. RODZAJ, TYP, ILOŚĆ SPRZEDAWANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
ORAZ CENY WYWOŁAWCZE:
Przedmiotem przetargu jest 2 szt. samochód osobowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi załącznik nr.1 do niniejszego ogłoszenia.
L
p.

1

2

Nazwa środka
Skoda Octavia 1,9 TDI, 66kW - nr
rej. WI 93361
rok produkcji 2004 (przebieg 433.210
km)
Kolor – niebieski, przegląd techniczny
do 15.11.2018 r.
Peugeot 406 1,8, 85kW - nr rej. WI
89217
rok produkcji 2003 (przebieg 386.366
km)
Kolor- granatowy, przegląd techniczny
do 25.08.2018 r.

Opis stanu
technicznego
Duże zużycie
wynikające z
eksploatacji.
Bardzo duża korozja
pokrywy silnika, silnik
nie odpala, duże
zużycie wynikające z
eksploatacji.

Cena
wywoławcza

KWOTA
WADIUM
10%

2500 zł

250 zł

600 zł

60 zł

V. WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA:
Zgodnie z § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego
sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, warunkiem rozpatrzenia
oferty oraz przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego Złożoną ofertę potwierdza się niezwłocznie
wpłaconym w gotówce wadium na konto nr: 72 1010 1010 0137 1013 9120 0000, z adnotacją:
„Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu ze wskazaniem marki i numeru
rejestracyjnego pojazdu”.
Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium złożone przez
oferentów których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, sprzedający zwróci w terminie 7 dni
odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty, przy zwrocie wadium na konto bankowe,
wadium zostanie pomniejszone o koszt przelewu bankowego.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia
umowy sprzedaży.

VI. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie
szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu
Państwa, oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
1) Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu komórkowego, i adres
e- mailowy.
2) Oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza i warunki jej zapłaty.
3) Oświadczenie oferenta, że:



zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z
rezygnacji z oględzin,
w przypadku wyboru jego oferty - zobowiązuje się do zapłaty placówce zadeklarowanej ceny, również do
opłacenia wszystkich kosztów związanych z zakupem pojazdu, w tym podatków, akcyzy, kosztów
rejestracji, przeglądów technicznych i wszelkich innych kosztów wymaganych prawem miejscowym.



W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z
właściwego rejestru.
Oferent może złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
ogłoszenia. Każdy z oferentów może złożyć Ofertę na dowolną ilość samochodów.

VII. TERMIN MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie pod adresem:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Bankowy 3/5,

Na kopercie powinien znajdować się napis „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu ze wskazaniem
marki i numeru rejestracyjnego pojazdu”. Oferty pisemne należy składać w dni robocze (pon.-piątek) w
godz. 9.00 – 15.00 nie później, niż do dnia 7 grudnia 2018 r. do godz.10.00 w sekretariacie Biura
Obsługi Urzędu, pok. 52. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12.00 w pokoju
nr.240. Oferta jest wiążąca przez 14 dni. Złożoną ofertę potwierdza się niezwłocznie złożonym wadium,
zgodnie z pkt V niniejszego ogłoszenia Niepełna lub niepodpisana oferta zostanie odrzucona.
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty i
bez podania przyczyny.

VIII.ODRZUCENIE OFERT:
Zgodnie z § 19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 w sprawie szczegółowego
sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, Komisja przetargowa
odrzuca ofertę gdy nie spełnia wymogów formalnych lub,:
- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie
wniósł wadium.
- nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. VI. niniejszego ogłoszenia lub są one
niekompletne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za
nową ofertę.
Po odrzuceniu oferty Komisja przetargowa niezwłocznie zawiadamia oferenta.
IX. INNE INFORMACJE:
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż w ciągu 7 dni od daty
zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia w
terminie określonym przez sprzedającego.
Jeżeli nabywca nie wpłaci do kasy sprzedającego w wyznaczonym terminie zaoferowanej sumy traci tym
samym prawo nabycia samochodu będącego przedmiotem przetargu, zaś Komisja przetargowa
zaproponuje kupno pojazdu następnemu oferentowi który przedstawił następną najwyższą ofertę
cenową.
W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa
przeprowadzi aukcję między tymi oferentami. Niniejsza aukcja zostanie przeprowadzona w ciągu 7 dniu
od dnia otwarcia ofert w siedzibie Urzędu.

