HL/372/2021

Tarnobrzeg,dn.22.02.2021 roku

OFERTA SPRZEDAŻY Nr HL 01/03/2021 z dnia 22.02.2021 roku

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż używanej koparki łańcuchowej
„Białoruś” ETC-165A
Ogłaszający przetarg
ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o., ul. Chemiczna 3, 39-400
Tarnobrzeg ogłaszają przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż koparki łańcuchowej
„Białoruś”.
Przedmiot przetargu
Koparka łańcuchowa „Białoruś” ETC-165 A


wytwórca ZSRR,



nr rejestracyjny RT 071C,



rok produkcji 1988,



przebieg 1642 mth,



nr nadwozia (VIN) 257657



nr fabryczny 2636,



moc – 80 kM,



2200 obr./min., na kołach,



poj. silnika – 4750 cm3,



nr silnika – 397266,



dopuszczalna masa całkowita pojazdu – 5450 kg,



ważność ubezpieczenia do 31.12.2021 roku,



przegląd techniczny do 03.01.2022 roku.

Cena wywoławcza za pojazd to 23 370 zł brutto (19 000,00 zł netto + VAT).
Koparka sprawna technicznie (zdjęcia poniżej).
Wymogi formalne dokumentów składanych przez Oferenta
Każdy z oferentów zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w przygotowaniu
swojej oferty zgodnie z treścią ogłoszenia i złożenia następujących dokumentów:
1. Pisemnej oferty podpisanej przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta
z datą jej sporządzenia, pełnymi danymi oferenta i wskazaną oferowaną ceną netto
wyższą od ceny wywoławczej, (wraz z wszystkimi dołączonymi do niej załącznikami)
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nie otwierać – oferta, koparka łańcuchowa

„ Białoruś”, można składać w siedzibie Sprzedającego (pokój 101) w terminie do
09.03.2021 roku do godziny 1400 lub wysłać pocztą na adres Sprzedawcy (decyduje data
wpływu do kancelarii).
2. Podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 1 oraz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych
osobowych stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
3. Dowodu zapłaty wadium do oferty.
4. Oferent, który wygra postępowanie przetargowe zobowiązany będzie do podpisania
oświadczenia o wypowiedzeniu ubezpieczenia OC pojazdu nr rejestracyjny RT 071C.
5. Odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzające umocowanie osoby do
podpisania oferty.
Wadium
Przystępujący do przetargu obowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości 5 % ceny
wywoławczej brutto tj. 1 168,50 PLN (słownie: tysiąc sto sześćdziesiąt osiem 50/100) na konto
PKO BP O/Tarnobrzeg 85 1020 4913 0000 9702 0010 1501 w terminie do dnia 05.03.2021r.
Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek
bankowy Spółki. Na dowodzie wpłaty należy umieścić informację: Wadium – koparka
łańcuchowa „Białoruś”.
Dodatkowe warunki przetargu
1. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 12 marca 2021 roku w siedzibie sprzedawcy.
2. Koparkę łańcuchową „Białoruś” można oglądać w siedzibie sprzedającego w dniach od
23.02.2021 do 09.03.2021 roku w dni robocze w godz. 800- 1300, po wcześniejszym
umówieniu się telefonicznym pod numerem 609 480 451.
3. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu
zaoferowali tę samą cenę. Wadium zostanie zatrzymane jeżeli Oferent, którego oferta
zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy kupna. Wadium złożone przez
Oferentów, których oferty nie zostały przyjęte zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru
oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet
ceny.
4. Oferent, który wygra postępowanie przetargowe zobowiązany będzie do zapłaty ceny
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty poinformowania przez sprzedającego o
przyjęciu oferty.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
6. Informacje dotyczące przetargu udzielane będą: informacje handlowe tel. 15 856 5870
lub 15 856 5865, informacje techniczne tel. 609 480 451.

Załącznik Nr 1 do OFERTY SPRZEDAŻY Nr HL 01/03/2021 z dnia 22.02.2021 roku
Tarnobrzeg, dnia: ………..……………..
OŚWIADCZENIE OFERENTA
Niniejszym oświadczam, że:
1.

zapoznałam/zapoznałem* się, akceptuję i nie wnoszę zastrzeżeń do stanu prawnego
i faktycznego przedmiotu przetargu;

2.

przyjmuję bez zastrzeżeń warunki przetargu;

3.

zapoznałam/zapoznałem* się z treścią ogłoszenia o przetargu.

……………………………………………..
(czytelny podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla
potrzeb niezbędnych do realizacji transakcji zakupu składnika aktywów trwałych
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o. o.

……………………………………………..
(czytelny podpis)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do OFERTY SPRZEDAŻY Nr HL 01/03/2021 z dnia 22.03.2021 roku
Tarnobrzeg, dnia: ………..……………..
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Zbywającego,
skierowana do Oferenta,
w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym
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:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych - przetwarzanych w związku z prowadzonym
postępowaniem o udzielenie zamówienia - będą ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol”
TARNOBRZEG Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Chemiczna 3 zwane dalej Spółką.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółce: IOD@zchsiarkopol.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań
przed zawarciem umowy handlowej, tj. w celu związanym z postępowaniem zbycia składników aktywów
trwałych Spółki przez ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o. o:

4.

5.

6.

7.
8.

9.

dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator ma obowiązek
przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty i osoby, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy Regulaminu.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzonego postępowania, a także później tj. do
czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z
realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
Podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych będą skutkować
odrzuceniem Państwa oferty.
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. b RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
przetargowego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

