
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU 

OSOBOWEGO 

 

Działając na podstawie § 9.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2017 r. w 

sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu 

Państwa, Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą przy ul. Annopol 6, 03 - 236 Warszawa, 

ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 03 grudnia o godz. 11.00 w 

budynku nr 11 pok. nr. 133. 

2. Samochód będący przedmiotem przetargu można oglądać od dnia ukazania się ogłoszenia 

do dnia 30 listopada w godz. od 9.00 - do 15.00 (poniedziałek - piątek) w siedzibie Instytutu 

Przemysłu Organicznego, w Warszawie przy ul. Annopol 6, po uzgodnieniu telefonicznym z 

p. Jerzym Zarzyckim tel.: 603 300 566. 

3. Dane samochodu osobowego: 

Marka i typ pojazdu VW Passat 1,9 D 

Numer rejestracyjny WZC 1237 

Numer identyfikacyjny VIN WVWZZZ31ZNE193069 

Pojemność silnika 1896 cm3 

Rok produkcji 1991 

Przebieg km 363200 

4. Cena wywoławcza samochodu wynosi PLN: 2000,- brutto (słownie: dwa tysiące złotych). 

5. Wadium należy wpłacić na konto Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie, w 

terminie do dnia 27.11.2018 r. na konto bankowe banku 

PEKAO S.A. nr 84124060741111000049891458 z dopiskiem "zakup samochodu marki VW 

Passat" w wysokości 10% ceny wywoławczej pojazdu tj. PLN:200,- brutto (słownie: dwieście 

złotych). 

6. Oferta pod rygorem nieważności  powinna być sporządzona w formie pisemnej na 

formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Formularz ofertowy jest 

dostępny pod adresem www.ipo.waw.pl/ogłoszenia.html lub w siedzibie sprzedającego 

budynek nr 11, pok. nr 133. 

7. Oferta z dopiskiem "Oferta przetargowa na zakup samochodu - nie otwierać przed 03 

grudnia 2018 r. godz. 11.00" należy złożyć w zamkniętej kopercie. Kopera musi być 

zaadresowana wg poniższego wzoru: 

 



INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO 

ul. Annopol 6 

03 - 236 Warszawa 

"OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO" 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 03 GRUDNIA 2018 r. GODZ. 11.00. 

 

Oferty należy składać do dnia 30 listopada 2018 r. do godz. 15.00 w siedzibie Instytutu 

Przemysłu Organicznego w Warszawie, w Sekretariacie budynek nr 11, piętro pierwsze, pok. 

nr 110. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina 

wpływu oferty do siedziby organizatora przetargu, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową 

czy kurierską.  

8. Termin związania z ofertą sprzedający określa na 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn. 

10. Inne informacje dotyczące przetargu: 

a) Przetarg jest prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.04.2017 

r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu 

Państwa (Dz. U. Poz. 729). 

b) Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego 

ogłoszenia, a przypadku nabycia przedmiotu sprzedaży, nie będzie rościł żadnych pretensji do 

sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego przedmiotu. 

c) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiot 

objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej. 

d) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości określonej w 

pkt. 5 niniejszego ogłoszenia. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce. 

e) Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 

f) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone 

zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia 

oferty. 

g) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się 

od zawarcia umowy sprzedaży. 

h) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 

 ▪ 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. 7 niniejszego ogłoszenia, 

 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie 

 wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

i) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

j) Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 

k) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na przedmiot 

sprzedaży, pomiędzy oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę,  zostanie 

przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach. 

l) O terminie ewentualnej aukcji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, lub gdy byli obecni 

przy otwarciu ofert, o którym w pkt. 1, ustnie, podczas otwarcia. 

m) Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku 

przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji. 

n)  Po otwarciu ofert organizator przetargu zamieści wyniki przeprowadzonego postępowania 

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na pod stronie podmiotowej Instytutu 

Przemysłu Organicznego. 

11. Umowa zostanie podpisana w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru Oferenta, który 

zaproponował najwyższą cenę.  

12. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych podanych w przetargu publicznym jest Instytut Przemysłu Organicznego  z siedzibą w 

Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000021982, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 525-00-08-577, REGON 000042613. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo 

możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: odo@ipo.waw.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania  

o ogłoszonym przetargu publicznym, co stanowi podstawę przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz w 

celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy sprzedaży z wybranym oferentem, co stanowi podstawę przetwarzania na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

4. Administrator danych informuje, że Państwa dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na 

rzecz Administratora usługi: doradcze, prawne, kontrolne oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania lub treść umowy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

5. Państwa dane osobowe w celach wyboru oferenta przetwarzane są na podstawie przepisów prawa  

podanych w treści ogłoszenia i będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie umowy przez 

okres do upływu okresu przedawnienia roszczeń, a w przypadku rozliczeń należności publicznoprawnych wynikających z tego tytułu 

przez okres 5 lat liczonych od końca roku w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą tego rozliczenia. 

6. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby której dane dotyczą, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

8. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest obowiązkowe, a obowiązek podania przez Państwo danych 

osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy prawo zamówień 

publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o ogłoszonym przetargu; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp i skutkują odrzuceniem złożonej oferty. 

9. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji, w 

tym w oparciu o profilowanie. 
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