
Puszczykowo, 08.07.2019 r. 

Zn. spr. F.400.1.2019 

 

I. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Leśny Ośrodek 

Szkoleniowy w Puszczykowie 62-040  Puszczykowo, ul. Adama Wodziczki 3 

ogłasza publiczny przetarg pisemny (zbieranie ofert) na sprzedaż 1 sztuki samochodu osobowego 

Suzuki Grand Vitara D, 4x4 , 1,9 Diesel, rok produkcji : 2009, nr rej. GSL 01352, przebieg: 124 403 

km,  data pierwszej rejestracji: 02.09.2010 r. 

II. Miejsce przetargu :  

Siedziba Leśnego Ośrodka Szkoleniowego w Puszczykowie: 62-040  Puszczykowo, ul. Adama 

Wodziczki 3 

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód: 

Siedziba Leśnego Ośrodka Szkoleniowego w Puszczykowie: 62-040  Puszczykowo, ul. Adama 

Wodziczki 3 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 12.30 po wcześniejszym uzgodnieniu 

telefonicznym : 61 8133 471 

IV. Wysokość ceny wywoławczej, termin i sposób składania ofert: 

1. Cena wywoławcza brutto samochodu wynosi 17 300,- zł (siedemnaście tysięcy trzysta zł 00/00 

brutto) 

2. Termin składania ofert na zakup samochodu upływa w dniu 31.07.2019 r. o godzinie 10:00. Oferty 

należy składać w dni robocze w godz. od 7.oo do 15.oo w recepcji Leśnego Ośrodka Szkoleniowego 

w Puszczykowie: 62-040  Puszczykowo,  ul. Adama Wodziczki 3 w zamkniętych kopertach z napisem 

"Oferta na zakup samochodu" 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Ośrodka. 

4. Okres związania z ofertą: 31.08.2019 r. 

5. Oferty złożone po terminie zwraca się bez ich otwierania. 

V. Wadium : 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1 730,- zł 

2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone 

bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi którego oferta została przyjęta zostanie 

zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niż  

w gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia. 

3. Wadium powinno być wpłacone na rachunek bankowy w banku GBS Mosina nr: 53 9048 0007 

0000 7490 2000 0001 lub w Kasie Ośrodka. Kwota wadium musi być uznana na rachunku do dnia 

31.07.2019 r. do godz.: 10:00            

4. Wadium wpłacone po terminie zostanie zwrócone oferentowi. 



 5.Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od 

zawarcia umowy. 

VI. Pozostałe informacje: 

1. Oferty złożone po terminie zwraca się oferentowi bez ich otwierania. 

2. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. Dopuszcza się  sprzedaż  poniżej 

ceny wywoławczej w przypadkach opisanych w § 29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 

05.10.1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez 

przedsiębiorstwo państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. z 1993r. Nr 97, poz. 443 

z późn. zm.) 

3. W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę zastrzega się prawo swobodnego 

wyboru oferty lub kontynuowanie przetargu w formie licytacji między oferentami, wyznaczając 

jednocześnie termin licytacji.  Licytacja odbędzie się na zasadach opisanych w rozdziale drugim 

Rozporządzenia wymienionego w pkt 2. z zastrzeżeniem, że wadium przepada na rzecz sprzedającego, 

jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie 

wywoławczej. 

4. Oceniając ofertę komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę brutto 

oraz złożył wadium w wymaganej kwocie.  

5. Złożenie ważnej oferty przez jednego oferenta czyni przetarg ważnym. 

6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży lub 

w terminie wyznaczonej w umowie nie dłuższym niż 7 dni na rachunek wskazany w cz. V pkt 3. 

ogłoszenia. 

7. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia za samochód. 

8. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

9. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu. 

10. Informacja o przetargu ( obwieszczenie  o przetargu)  umieszczona zostanie w codziennej prasie 

lokalnej, na tablicy ogłoszeń  w siedzibie sprzedającego oraz na jego stronie internetowej 

www.puszczykowo.lasy.gov.pl 

11. W sprawach nieuregulowanych powyżej zastosowanie ma   Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 

05.10.1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez 

przedsiębiorstwo państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. z 1993r. Nr 97, poz. 443 

z późn. zm.) 

12. Informacje szczegółowe na dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie sprzedającego w dni 

powszednie w godz. 7.30 – 12:30 do dnia poprzedzającego  przetarg. 

13. Do oferty należy załączyć podpisany załącznik nr.1. 

VII. Obowiązki związane z RODO - klauzula informacyjna z art. 13 lub 14 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”, LOS Puszczykowo informuje, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo 

Leśne, Lasy Państwowe,  Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie,  

z siedzibą przy ul. Adama Wodziczki 3, 62-040 Puszczykowo, NIP 777-10-18-869, REGON 

639977585; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym  

w Puszczykowie  jest Pan Cezary Sadowski, Cezary.sadowski@rodo.pl ; 

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

związanym ze sprzedażą środka trwałego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 

05.10.1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez 

przedsiębiorstwo państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. z 1993r. Nr 97, 

poz. 443 z późn. zm.) 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązuję przepisy 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia sprzedaży,  

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

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

jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach 

niniejszego postępowania w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

o 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    

o 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: 

o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

o 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.  

 

 


