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oGŁosZENIE o prrzntłncU punr,ICZNYM Nł sphzrł.p.Ż SAMoCHoDU
osoBowEGo

Działając na podstawie,$ 9.1 Rozporząd4enia Rady Ministrów z dnta 6 kwietnia 2077 r. w

sprawie szczegóŁowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu

Państwa, Sieć Badawcza Łukasi ewicz - Instytut Pizemysłu organiczne go 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 09 grudnia 2019 r o godz. 10.10

w budynku administracyjnym pok. nr. 120.

2. Samochód będący przedmiotem przetargu mozna oglądaó ód.dnia ukazania się ogłoszenia

do dnia 08 grudnia w godz. od 9.00 - do 12.00 (poniedziałek - czwartek) w siedzibie

Łukasiewicz IPo, w Warszawie p,rzy ul. Annopol 6, Po uzgodnieniu telefonicznym Z p.

Janem Jaworskim tel;: 22 88-4I-27 4.

3. Dane samochodu osobowelo:.

4. Cena wywoławcza samochodu wynosi PLN: 6150,00 brutto (słownie: szeŚó tysięcy sto

pięódzie si ąt złoty ch) .

5. Wadium naleŻy wpłacić na konto Łukasiewicz - IPo w Warszawie, w terminie do dnia

O8.I2.2O|9 r. na konto baŃowe PEKAO S.A. ff 84124060741111000049891458 z

dopiskiem "zakupl samochodu.marki VW Passat''. w wysokości 10% ceny wy.woławczej

pojazdutj. PLN: 500,- (słownie : pięćset złoty ch).'

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

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

dostępny pod adresem www.ipo.waw.pllogłoszenia.html lub w siedzibie sprzedającego

budynek nr administracyjny - tablica ogłoszeń.

7. ofertaz dopiskiem ''Oferta na zakup'samochodu _ nie otwierać przed 09 grudnia 2019

r. godz. 10.1"0'' naleŻy złoŻyć w zamkniętej kopercie. Kopera musi być zaadresowana wg

poniższego wzoru

Marka i typ pojazdu VW Passat 1,9

Numer rejestracyjny wA 19218

Numer identyfikacyjny VIN wvwzzz3BZ4P152129

Pojemnośó silnika 1896 cm3

Rok produkcji 2003

Przebieg km 4tt 219



SIEC BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO

Ul, Annopol6 o

Oś - T6 Warszawa

. ''OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO'' ,

NIE OTWIERAC PRZED DNIEM 09 GRUDNIA 2019 r. GOD2.10.10.

oferty naleŻy składać]do dnia 09 grudnia 2OI9 r.do godz. 10.00 w siedzibie Łukasiewicz -

IPo w Warszawie. pok. l20. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego

terminu ma data i godzina wpływu oferty do siedziby organtzatora przetargu. a nie data jej

wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
:.

8. Termin związania z.ofgrtą sprzedąący określa na 30 dni od dnia otwarcia ofert.

9. organizatorowi " 
.przetargu 

przysługuje prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania

którejkolwiek z ofeft bez podani a przyczyn

10. Inne informacje dotyczące ptzetargu:

a) Przetarg jest prowadzony na podstawie Rozporząd zenia Rady Ministrów z dnia

O4.O4.2OI7 r. w Sprawie szczegołowego. sposobu gospodarowania niektórymi składnikami

majątku Skarbu Państwa (Dz. L]' Poz. 7Ż9).

b) Przystąpienie do przetargu oznacz'a, Że oferent akcepĘe wszystkie warunki niniejszego

ogłoszenia, aprzypadku nabycia przedmiotu sprzedaŻy, nie będzie rościł Żadnychpretensji do

sprzedawcy związany ch ze stanem technicznym zakupio1re go przedmi otu.

c) Komisja przetargowa wybierze oferenta' który zaoferuje najwyŻszą cenę za przedmiot

objęty przedmiotemptzetargu. Cena sprzedaży nie moze byc 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 przęznabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

0 Wadium złoŻone przęZ oferentów'. których oferty nie 
. 
zostały wybrane lub zostały

odrzucone zostanie zwrócone w terminie 7 dnt, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub

odrzucenia oferty.

g) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygr ał przetarg' uchyli

się od zawarciaumowy"spr zeduŻy .

h) Komisja przetargowa odrzucaofertę, jeŻeli:

. została złożona po Wyznac zonym terminie, w niewłaścinry- miejscu lub przez

oferenta' który nie wniósł wadium; \



. nte zawięra danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 niniejszego ogłoszenia,

lub Są one niekompletne, nieczfielne lub budzą inna wątpliwoŚó, zaś zŁoŻenie

wyjaśnień mogłoby prowadzicdo uznania jej zanową ofertę.

i) o odrzuceniu oferty komisja przetargowazavłiadamia niezwłocznie oferenta.

j) ZłoŻeniejednej wtznej oferty wystarcza do przeprowadzenia p rzetargu.

k) W przypadku złozćniadwóch lub więcej ofert o tej samej nĄv,ryŻszej cenie na przedmiot

sprzedazy,pomiędzy oferentami ,którzy Zaproponowali najwyżs zą cenę, zostanie

przeprowadzona aukcj a' której ceną wywo ław cząbędzie cena zapr oponowana w ofertach.

l) o terminie ewentualnej aukcji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. lub gdy byli

obecni przy otwarciu ofert, o klórym w pkt. 1. ustnie, podczas otwarcia'

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

przetargu lub z chwilą ostatniego przebiciantŻszej ceny w przypadku u*"jl.

n) Po otwarciu ofert organizator przetdrgu zamieści wlniki przeprowadzonego postępowania

na stronie internetowej Łukasiewicz - IPo.

11. Umowa zostanie podpisana w'ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta' który

Zaproponow ał najv,y Ższą cenę.

|2.Klauzulainformacy jnadotyczącaprzetwarzantadanychosobowych:

]. Administratorem danych osobowych podanych w przetargu publicznym jest Instytut Przemysłu organicznego z siedzibą w

Wąrsząwie (03-2J6) przy ul. Annopol 6, wpisany do rejestru przedsiębiorców Kra1oiego Rejestru Sqdowego prowadzonego przez
Sqd Rejonow! dla m.st. Warszawy w Ll/arszaluie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, pod numerem KRS
000002I982, posiadajqcq numer idenĘfikacji podatkowej NIP 525-00-08-577' REG)N 000042613.

2. Administrątor danych wyznaczył Inspektora ochrony Danych (IoD). Ił razie pynń dotyczqcych danych osobowych majq
Państwo możliw'ość kontąktu z IoD za pośrednictwem adresu mailoluego: ct!ą-,!.uu:l'tLltł2l

3. Państwa dane osobowe będq przefuarzane odpowiednio w celu nuiqzanym z przeprowadzeniem postępowania o ogłoszonym
przetargu p'ublicznym, co stanowi podstawę przet'uarzanią dattych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo orąz w celu
przygotowal.xia, zawarcia i realizacji umowy sprzedaży z wybranym oferentem, co stanowi podsta:wę prze^Ą)arząnia na podstawie

art. 6 ust. I ltt. b) RODO.

1' Administrator danych inlormuje' że Pańsnva dane mogq być przeka4nuane do następujqcych kategorii odbiorców świadczqcych
na rzecz Administratora usługi: doradcze, prauJne, kontłolne oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania lub treść umowy'||) oparciu o obowiqzujqce przep$y prawą.

5. Państwa dane osobowb w celachwyboru oferenta przebl)arzane sq na podstalłie przepisów prawa podanych w treści ogłoszenia i
będq przechowy+vane, zgodhie z art. 97 ust. ] ustąwy prawo zamówień publicznych, przez okłes 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienią, a w przypadku danych przefuarzanych ną podstawie umowy przez olłes do upĘwu
okresu przedawnienią roszczeń, a w przypadku rozliczeń należności publicznoprawnych wynikajqcych z tego Ętułu przez okłes 5
lat liczonych od końca roLu w którym zaistniało zdarzenie będqce podstawq tego rozliczenia.

6. Przysługuje Państwu prawo żqdania od Administratora dostępu do dnnych osobowych, dotyczqcych osoby której dane dotyczq,

ich sprostowania lub ograniczenia przebrarzania.

7. Administrator informuje również o praluie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu ochrony Danych
Osobowych).

B. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyż:ej jest obowiqzkowe, a obowiqzek podania przez Pańslluo danych
osobowych bezpośrednio Panstwa dotyczących jest wymogiem ustąwoll)ym określonym w przepisach ustawy prawo zamówień
publicznych, ęl4)iqzanym z udziałem w postępowaniu o ogłoszonym przetargu; konsel<wencje niepodania oLłeślonych danych
wynikajq z ustąwy Pżp i Skutkujq odrzuceniem złożonej oferty.

9. Informujemy, ze Pąństwa dąne osobowe nie będq przetwarząne y) celach zwiqzanych z automatycznym podejmowanie decyzji' lł
tym w oparc iu o p r ofilbw anie.

,.ZATWIERDZAM



Zał. nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Janizej podpisana/y

legitymująca/y się dokumentem tożsdmości ...

(wypełnić gdy oferentem jest przedsiębiorca) (wypełnić gdy oferentem jest osoba fizyczna)

W odpowiedziuna ogłoszenie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu publicznego

na sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Passa't .o numerach rejestracyjnych

WA l9218 oświadczam. żę:

1. Zapoznała/elm się z warunkami postępowania prowadzonego W trybie ptzetargu

publicznego określonego w ogłoszeniu, przedmiotem sprzedtzy oraz treśgĘ wzolu istotnych

postanowień umowy.

2. Akceptuję w całości wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz składam ofertę na

zaktsp samochodu osobowego marki Volkswagen Passat o numerach rejestracyjnych WA

192|8, nr VIN: wvwZZZ3BZ4P152129 za kwotę brutto PLN:.'.......................'- (słownie

złotychbrutto: ................................'... .... ...... ......).

3. oświadczam, Że znanyjest mi stan techniczny nabywanego pojazdu i przyjmuję go bez

zastrzeŻei - nie będę sl<ł'adałla roszczeń i pretensji związarrych ze stanęm technicznym

samochodu

4. oŚwiadczam, Że w przypadku' gdy zaoferuję nĄv'yŻszą cenę ' zobowązuję się do zawarcia

umowy w terminie i miejscu .vqvznaczonym przez sprzedającego, a takżę do pokrycia

wszelkich kosztów i. opłat zwiry'anych z nabywaniem przedmiotu umowy sprzedaŻy, w tym

takŻe koszty' uiszc,zęnta opłaty skarbowej oraz do zapłaty podatku od czynności

cywilnoprawnyćh.

5. Na podstawie udziału w ptzetatgu i chęci nabycia przedmiotu zamówienia wniosła/e/m

wadium w wysokości: PLN:200,- (słownie: dwustu złotych).

6. Załącznlkiem do oferty jest dowód wniesieni wadium.



.;

7. Wytażarn zgodę, aby w przypadku wybo.ru majej oferty jako najkorzystniejszej pod

względem oferowanej ceny, kwota.wadium zaliczona została na poczet ceny'

8. Jestem świadoma/y Że gdryby ) mojej winy nie doszło doiźawarcia umowy' wniesione

przezemnie wadium ulega przepadkowi

'dnia ......... .......2019 r.

(pieczen i podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)
(dotyczy przedsiębiorcy)

. lub czffelny podpis (dotyczy osoby fizyczrej)


