Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2018
Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
z dnia 6 listopada 2018 roku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM
NA SPRZEDAŻ SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO
MARKI TOYOTA AVENSIS SEDAN MR’03 E4
STANOWIĄCEGO MIENIE
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W GDAŃSKU

1. Nazwa i siedziba Organizatora przetargu:
Województwo Pomorskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
fax: 52 32 64 894, tel. 58 32 64 854
email: wup@wup.gdansk.pl
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora przetargu w dniu 22 listopada 2018 roku
o godz. 10:00 w pokoju 307B, piętro III.
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach 07- 21 listopada 2018 r.
w godzinach 8:00-14:00, na parkingu przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 (po wcześniejszym
kontakcie telefonicznym). Dodatkowe informacje dotyczące samochodu można uzyskać
telefonicznie u osób upoważnionych do kontaktu: p. Joanny Żukowskiej tel. 58 326 48 54 oraz
p. Barbary Piegat tel. 58 326 48 50.
4. Rodzaj i typ samochodu będącego przedmiotem przetargu oraz cena wywoławcza:
Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy marki Toyota Avensis Sedan MR’03 E4
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nr rejestracyjny: GD 4339H
nr VIN: SB1BZ55L00E046739
rok produkcji: 2006
pojemność silnika: 1598 cm3
moc silnika: 110 KM
liczba miejsc: 5
przebieg wg stanu na dzień 06.11.2018 r.: 234 799 km
rodzaj paliwa: etylina
kolor: metalizowany

Cena wywoławcza pojazdu: 11 800,00 zł brutto.
5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce wniesienia:
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium:
1) wadium w wysokości 354,00 zł w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku nr 85 1020 1811 0000 0102 0312 5788 PKO Bank
Polski SA, z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym
Organizatora przetargu w dniu poprzedzającym otwarcie ofert pod rygorem uznania przez
Organizatora przetargu, że warunek wniesienia wadium nie został spełniony,
2) datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Organizatora przetargu, przy czym
wadium uznaje się za wniesione w dniu i o godzinie obciążenia rachunku bankowego
Organizatora przetargu, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Oferenta.
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6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
1) Składana oferta, pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i
musi zawierać:
a) imię i nazwisko lub nazwę Oferenta, adres, telefon, e-mail,
W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie
posiadającej osobowości prawnej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru/ statut lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny danej jednostki, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.
Oferent może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić wraz
z ofertą pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji
zgodnie z dokumentem rejestrowym/statutem oferenta.
b) oferowaną cenę zakupu samochodu będącego przedmiotem przetargu,
c) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym
samochodu będącego przedmiotem przetargu, wzorem umowy, braku zastrzeżeń w tym
zakresie oraz o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na
mocy art. 558 § 1 kodeksu cywilnego,
d) potwierdzenie wpłaty wadium na konto organizatora przetargu wskazane w ust. 5.
2) Wzór formularza ofertowego oraz umowy załączono do niniejszego Ogłoszenia odpowiednio
jako załącznik nr 1 i załącznik nr 2.
7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
1) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi wskazywać nadawcę i adresata
(Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku) oraz być zatytułowana:
„Oferta przetargowa za zakup samochodu osobowego Toyota Avensis.
Nie otwierać przed dniem 22 listopada 2018 r. do godziny 10:00”
2) Ofertę pisemną należy składać nie później nie do dnia 22 listopada 2018 r. do godziny 9:30
w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824
Gdańsk, Kancelaria pok. 212 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30),
3) Termin związania ofertą Organizator przetargu określa na 30 dni.
8. Unieważnienie przetargu:
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, a informacja o unieważnieniu zostanie podana
do wiadomości publicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Gdańsku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
przy ul. Podwale Przedmiejskie 30.
9. Inne informacje:
1) Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki określone
w niniejszym Ogłoszeniu, akceptuje wzór umowy, zapoznał się ze stanem faktycznym
i prawnym samochodu będącego przedmiotem przetargu oraz jego stanem technicznym i nie
wnosi do nich zastrzeżeń oraz zrzeka się w tym zakresie jakichkolwiek roszczeń w stosunku
do Organizatora przetargu. Nadto Oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady
fizyczne i prawne pojazdu na mocy art. 558 § 1 kodeksu cywilnego,
2) Organizator przetargu wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę zakupu samochodu
będącego przedmiotem przetargu. Cena zakupu nie może być niższa od ceny wywoławczej,
3) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego powyżej w ust. 5
niniejszego ogłoszenia,
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4) Wadium musi być wniesione wyłącznie w formie pieniężnej na konto bankowe Organizatora
przetargu, w złotych polskich,
5) Wadium wniesione przez Oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny
kupna,
6) Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone,
zostanie zwrócone w terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania (odpowiednio
od zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania),
7) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg,
uchyli się od zawarcia umowy,
8) Złożona oferta nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami,
9) Oferta zostanie odrzucona, 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 ust. 6 niniejszego ogłoszenia, lub są
one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień
mogłoby prowadzić do uznania oferty za nową,
10) O odrzuceniu oferty Oferent zostanie powiadomiony pisemnie,
11) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, pomiędzy
Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której
ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofercie,
12) O terminie aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku, gdy byli obecni
przy otwarciu ofert, o którym mowa w ust. 2, ustnie, podczas otwarcia.
10. Komisja przetargowa:
1) Komisja przetargowa sporządzi protokół zawierający:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

określenie miejsca i terminu przetargu,
imiona i nazwiska członków Komisji,
zestawienie Oferentów, którzy złożyli oferty,
informację o spełnieniu lub braku spełnieniu przez Oferentów wymagań określonych
w ust. 6 niniejszego Ogłoszenia,
informację na temat zaoferowanych cen,
informację o odrzuceniu oferty wraz z uzasadnieniem,
informację o unieważnieniu przetargu,
informację o wybranej ofercie: imię i nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania,
a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nazwę i siedzibę podmiotu,
który zaoferował najwyższą cenę zakupu oraz wysokość ceny zakupu,
wnioski i oświadczenia Komisji;

2) Protokół przetargu podpisują członkowie Komisji, a zatwierdza Dyrektor Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Gdańsku,
3) W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji przeprowadzającej
przetarg.
11. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
1) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez Organizatora przetargu
najkorzystniejszej oferty,
2) Oferent, który wygra przetarg (Kupujący) jest zobowiązany zapłacić zaoferowaną cenę
w terminie 5 dni od podpisania umowy sprzedaży,
3) Samochód będący przedmiotem przetargu zostanie wydany Kupującemu po zawarciu umowy
sprzedaży, jednak nie wcześniej niż po dokonaniu wpłaty zaoferowanej ceny zakupu na konto
bankowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku nr 30 1020 1811 0000 0002 0312 5663
i okazaniu dowodu uiszczenia wpłaty,
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4) Prawo własności samochodu będącego przedmiotem przetargu przechodzi na Kupującego
z chwilą uiszczenia całej zaoferowanej ceny,
5) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.
12. Klauzula informacyjna:
W związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. 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. L 119 z 04.05.2016), Wojewódzki Urząd Pracy
w Gdańsku informuje, iż:
1) Administratorem danych osobowych osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą będących uczestnikami przetargu jest Wojewódzki Urząd Pracy
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30. Z administratorem danych można
się skontaktować poprzez adres mailowy wup@wup.gdansk.pl, telefonicznie pod numerem
58 326 18 01 lub pisemnie na adres siedziby administratora,
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez e-mail iod@wup.gdansk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych,
3) Dane osobowe osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą będących uczestnikami przetargu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
procedury sprzedaży samochodu służbowego marki Toyota Avensis w drodze przetargu oraz
realizacji umowy sprzedaży,
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO –
przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procedury sprzedaży
samochodu w drodze przetargu oraz wykonania umowy.
5) Dane osobowe osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą będących uczestnikami przetargu mogą zostać przekazane dostawcom usługi
IT w zakresie obsługi systemu informatycznego, podmiotom świadczącym usługi pocztowe,
kurierom, osobom występującym z zapytaniem o udzielenie informacji publicznej, instytucjom
prowadzącym postępowania kontrolne,
6) Dane osobowe osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą będących uczestnikami przetargu będą przechowywane do momentu
wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa,
7) Uczestnikowi przetargu będącemu osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo
żądania ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
8) Obowiązek podania danych osobowych dotyczących uczestnika przetargu będącego osobą
fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jest warunkiem udziału
w przetargu, a ich niepodanie uniemożliwi tej osobie udział w przetargu,
9) Uczestnikowi przetargu będącemu osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia,
10) Uczestnikowi przetargu będącemu osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
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c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawa prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika przetargu jest art. 6
ust. 1 lit. c) RODO,
11) Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży.

Załączniki:
1. wzór formularza ofertowego
2. wzór umowy sprzedaży
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