Suwałki, dnia 23.03.2021 r.

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW
RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO
1. Nazwa i adres sprzedającego:
Nazwa
Adres
Kod Miejscowość
Telefon:
Faks:
adres strony internetowej
adres poczty elektronicznej
Godziny urzędowania:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. W. Witosa w Suwałkach
Ogrodowa 49
16-400 Suwałki
87-5679081
87-5679081 w 313
www.zs7.edu.pl
zsckrsuw@suwalki.eta.pl
7:30 - 15:30

2. Miejsce i termin składania ofert oraz przeprowadzenia przetargu:
- Oferty należy składać do dnia 07.04.2021 r. do godz. 9:00 w siedzibie sprzedającego
w sekretariacie. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, w siedzibie
sprzedającego, w dniu 07.04. 2021 r., o godz. 10:00.
- Oferta jest wiążąca przez 14 dni od dnia otwarcia ofert.
- Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku
ruchomego:
Składniki majątku ruchomego, będące przedmiotem przetargu, można obejrzeć na terenie
sprzedającego przy ul. Ogrodowej 49 w Suwałkach, do dnia 31.03. 2021 r. w godz.
od 12:00 do 13:00 w dni robocze.
Wszelkich informacji dotyczących przetargu udzieli Pan Grzegorz Stasiński,
tel. (87) 567 90 81 we. 306.
4. Nazwa sprzedawanych składników majątku ruchomego oraz ceny wywoławcze
i wadium:
Przedmiotem sprzedaży są zbędne składniki majątku ruchomego dla szkoły, ale nadające
się do dalszego użytku:
Ilość
Cena
Wysokość
L.p
Nazwa przedmiotu
szt. wywoławcza wadium w PLN
Samochód osobowy „Ford Tranzit”,
1.
1
3 000,00
300,00
rok produkcji 1997
Samochód osobowy „Fiat Grande
2.
1
1 500,00
150,00
Punto 1,2, rok produkcji 2006
3.

Prasa kostkująca do słomy SIPMA
Z- 224/1, rok prod. 1996

1

1 500,00

150,00

5. Informacja na temat wadium:
- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

- Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu.
- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem na rachunek
bankowy: NBP o/Białystok: 39 1010 1049 0050 1813 9120 0000 z adnotacją: "Wadium
- sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego (dotyczy pozycji
nr……………....…).
- Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby
wpłynęło ono na rachunek bankowy sprzedającego przed upływem terminu składania
ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin
wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku
bankowym sprzedającego.
- 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 na rachunek bankowy z którego wpłynęło.
- Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
- Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli
się od zawarcia umowy sprzedaży/zakupu oferowanego składnika.
6. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
- Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta.
- Określony składnik majątku na jaki złożona jest oferta (nazwa, numer pozycji
w ogłoszeniu, oferowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i warunki jej
zapłaty(przelew na rachunek bankowy wskazany przez sprzedającego).
- Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu
i nie będzie wnosił żadnych roszczeń, dotyczących zakupionego przedmiotu.
- Oryginał lub kserokopię dowodu wykonania przelewu wniesionego wadium.
- W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć
aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informację o wpisie do
CEIDG.
7. 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. 6 („Oferta złożona
w przetargu powinna zawierać”) lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą
wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
- O odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
8. Pozostałe informacje.
- Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
- W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja
przetargowa dodatkowo przeprowadzi sprzedaż w formie aukcji między tymi oferentami.
- W przypadku aukcji, komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli
równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

- Termin zawarcia umowy sprzedaży składnika wyznacza się na dzień wyboru oferenta,
który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik.
- Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
dnia zawarcia umowy sprzedaży.
- Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę
ceny nabycia.
- Wszelkie koszty, opłaty i podatki ponosi Kupujący.
9. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
- Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych zawartych
w ofertach jest: Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego
Witosa w Suwałkach, ul. Ogrodowa 49, tel. 875679081.
- Administrator powołał inspektora ochrony danych (IOD), który realizuje swoje
obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w ZSCKR w Suwałkach, dane
kontaktowe IOD: adres e-mail: ido@zs7.edu.pl
- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 21 października 2019 r. w sprawie
szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego
Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004) w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż
składników majątku ruchomego ZSCKR w Suwałkach;
- Dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy, w szczególności
członkowie komisji przetargowej.
- Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane
osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą
przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
- Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia przetargu, a następnie
archiwizowane i przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164 t.j.).
- Osobie, której dane dotyczą przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych,
określone w art. 15-16 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych
i ich sprostowania.
- Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał
wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny
sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
- Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
adres:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

