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Poznań, 18.11.2019 r. 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony 

na sprzedaż samochodu marki Fiat Ducato 
 

1. Nazwa i siedziba jednostki ogłaszającej przetarg – Organizator przetargu 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 

ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań; 

REGON 000162406, 

NIP 972-05-27-579 

tel. 61 8270-500 

fax. 61 8270-522 

e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl 

www.poznan.wios.gov.pl 

godziny pracy: 7:00 – 15:00 

 

2. Miejsce, termin i tryb przeprowadzenia przetargu 

 

Przetarg odbędzie w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 

61-625 Poznań, w pokoju nr 13 w dniu 3 grudnia 2019 r., o godzinie 9:30.  

Przetarg odbędzie się w trybie przetargu pisemnego (zbieranie ofert). 

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku 

ruchomego 

 

Oględzin można dokonać od 18 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r. w godz.10.00 – 14.00 w Wojewódzkim 

Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu – Delegatura w Pile, ul. Motylewska 5A, 64-920  Piła.  

Osobami ze strony Organizatora przetargu uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są: 

a) Mirosław Michaś  
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4. Rodzaj i typ sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego 

 

Przedmiotem sprzedaży jest samochód marki Fiat Ducato, który jest środkiem trwałym stanowiącym własność 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

Parametry techniczne pojazdu: 

Marka: Fiat 

Model: Ducato 14 2.8 TDi Kat 3.3t 

Numer identyfikacyjny (VIN): ZFA23000005970156 

Wersja:  

Numer rejestracyjny: PP 04898 

Rok produkcji: 2000 

Przebieg: 216 928 km na dzień 17.10.2019 r. 

Wszystkie parametry techniczne samochodu marki Fiat Ducato są opisane w Opinii rzeczoznawcy, stanowiącej 

załącznik nr 2 do Ogłoszenia o przetargu.  

 

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia 

 

5.1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 230,00 PLN. 

5.2.  Wadium należy wpłacić nie później niż do dnia 2 grudnia 2019 r.  przelewem na konto nr NBP 93 1010 1469 

0021 9213 9800 0000 O/Poznań z dopiskiem „Sprzedaż samochodu marki Fiat Ducato”. 

5.3. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Wadium uznaje się za wniesione w terminie jeśli środki finansowe 

znajdą się na koncie Organizatora przetargu najpóźniej w dniu: 2 grudnia 2019 r. 

5.4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się  

w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. 

5.5. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. 

5.6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia 

umowy sprzedaży. 

5.7. Wadium przepada na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował 

ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej. 

 

6. Cena wywoławcza 

 

6.1. Cena wywoławcza wynosi: 2 300,00 PLN  

6.2. Cena nabycia środka trwałego musi być równa co najmniej cenie wywoławczej. 

 

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta 

1. Oferty przetargowe złożone na piśmie  powinny zawierać: 

a) Imię i nazwisko oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny 

podmiot – załącznik nr 1 formularz ofertowy; 

b) ścisłe określenie przedmiotu oferty- nazwę środka trwałego, którego oferta dotyczy – załącznik nr 1 formularz 

ofertowy, 

c) zaproponowaną przez oferenta cenę nabycia dla środka trwałego określoną liczbowo – załącznik nr 1 formularz 

ofertowy, 

d) dowód wpłaty wadium, 

e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za 

skutki wynikające z rezygnacji z oględzin – załącznik nr 1 formularz ofertowy.  

Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 
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2. Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentacji oferenta. 

3. Rozpatrywane będą tylko oferty zawierające dokumenty określone w pkt. 1. 

4. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w Biurze 

Obsługi Klienta - pokój 7a oraz oznaczyć jak w poniższej ramce: 

 

        nazwa i adres oferenta 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 

ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań 

 

„Oferta przetargowa na sprzedaż pojazdu” 

opatrzyć klauzulą „nie otwierać przed 03.12.2019 r. godzina 9:30
” 

 

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty  

 

8.1. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać do dnia 03.12.2019 r. do godziny 9:00
 
 w siedzibie  Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w Biurze Obsługi Klienta - pokój 7a.  

8.2.  Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2019 r. o godz. 9:30 w siedzibie  Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w  pokoju 13. 

Podczas otwierania kopert z ofertami Organizator przetargu: 

a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu,  

b) ogłosi liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdzi wniesienie wymaganego wadium we wskazanym 

terminie, miejscu i formie, 

c) dokona otwarcia kopert z ofertami złożonymi w terminie i miejscu wskazanym w niniejszym ogłoszeniu 

o przetargu oraz ogłosi nazwy oferentów oraz zaoferowane, ceny nabycia,  

d) dokona badania i oceny ofert, 

e) w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Organizator przetargu zastrzega, że 

przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty. 

 

9. Odrzucenie oferty 

 

9.1. Organizator przetargu odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł 

wadium, 

b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą 

inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

9.2. O odrzuceniu oferty Organizator przetargu zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

 

 

10. Dodatkowe informacje 

 

Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 
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Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez 

podania przyczyn. 

 

11. Okres związania ofertą 

 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

12. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

 

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:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, 

działający przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, 

ul. Czarna Rola 4 , e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie  Ochrony Środowiska z siedzibą w 

Poznaniu, ul. Czarna Rola 4 jest Pani Katarzyna Wieczorkiewicz, adres e-mail,  katarzyna.wieczrokiewicz@n-

serwis.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

sprzedażą samochodu marki Fiat Ducato 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy  

o dostępie do informacji publicznej;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z kategorią archiwizacji określoną w Jednolitym 

rzeczowym wykazie akt, stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,  Inspektorat może przetwarzać dane dłużej, niż 

wskazano w powyższych kategoriach, jeśli jest to niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, 

do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy związanym z udziałem w postępowaniu na sprzedaż 

ruchomego środka trwałego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z treści ogłoszenia   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

 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; 

 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.  
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13. Termin zawarcia umowy kupna - sprzedaży 

 

Umowa zostanie zawarta w terminie do 7 dni od zakończenia przetargu. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę 

nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego Organizatora przetargu, nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

zawarcia umowy kupna - sprzedaży. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez 

nabywcę ceny nabycia. Nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem środka trwałego.  

Odbiór środka trwałego odbędzie się w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu – 

Delegatura w Pile, ul. Motylewska 5A, 64-920  Piła. 

 

 

Załączniki: 

Nr 1 – formularz ofertowy 

Nr 2 – opinia rzeczoznawcy 

Nr 3 – wzór umowy kupna - sprzedaży 

 

 

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska 

Waldemar Kołaski 


