
Lubuczewo, dnia 07 .aż.żOZżr
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
Lubuczewo ż9 A, 7 6-200 Słupsk

DPS.DAG.2112.01.2022

Ogłoszenie
o sprzedaĘ- u§zkodzonego §amochodu służbowego

1. Nazwa i siedziba organizatoraz
Dom Pomocy Społeczrrej w Lubuczewie, Lubuczewo 29A,76-2a0 Słupsk,
tel. 59 846 26 30, adres e-mail: biuro@dpslubuczewo.pl

ż. Tryb przetargu:
P isemny pr zetar g publ iczny ofenowy nieo graniczony.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód:
Samochód łnażnaoglądać wdni robocze w siedzibie sprzedĄącego: Dom Pomocy Społecznej
w Lubuczewie, Lubuczewo 29A,76-ż00 Słupsk, w godz. od 8.00 do l3.00, po uzgodnieniu
telefonicznym. Osoba do kontaktu -Jolanta Kossobucka-Krauze tel. 59 846 26 30.

W zŃączeńtl dokumentacj a foto gr aftczna.
4. Nliejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie otganizatora w dniu 22.02.2022 r. o godz.9.00

5, Rodzaj i typ pojazdu objętego postępowaniem:
i) rodzaj pojazdu samochód osobowy 9 osobowy

matka,typ Fiat Scudo 2.0 t6Y M-jet
nr identyfikacyjny pojazdu ZFA27000064|962II
rok produkcji 2008

5) pojemność skokowa silnika, moc diesęll1997 ccm/88 kW (120KM)
6) r,r rejestracyjny GSL 57ST
7) datalrejestracji 2008lI2lI5
8) przebieg i75318 km
9) samochód jest powypadkowy i posiada uszkodzenia. Elementy do wymiany: drzwi

tyłr.r nadwozta, śctana boczna ĘIna, pas tylny kpl,, słupek narożny łlny, szkielet
ściany bocznej tylnej z vłnęką koła kpl., zdęrzak Ęlny kpl., lampa zespolona tylna
kpl., vlrkładzina dachu (połka, podsufitka, ośw,ietienie), szyby tylne w drzwiach,
osprzęt dtrwi tyłu nadwo zia" P ełen zakres uszkodzeń zobowlęany.i est ustalić oferent
przed złożęnięm ofert.

1 0) samochód nie j est dopuszczony do ruchu- po kotizj i zatrzymany dowód rej estracyj ny,
odbiór autanalawecie.

6. lVarunkiern przystąpienia do przetargrr jest wniesienie wadiurn w łvysokości 10Yo ceny
łvywoławczej płatne do dnia 22.02.2022r. do godz. 8.00 na rachunek bankow5r: Bank
BNF PARiBAS nr:61 l60E 746ż7873 7354 3000 0004.

2)

3)

4)
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1) wadium ńożonę przez Oferentów, których ofeĄ nie zostaną wybrane lub zostaną
odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni,

2) wadium ńożone pTzezNabywcę zalicza się na poczet ceny nabyciapojazdu,
3) wadium nie podlega zwrotowi, gdy Oferent, który vrygrńprzetarg,uchylił się od zuwarcia

umowy sprzedaĘ,
7. Cena rvywoławcza wynosi 3.670100 brutto (słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt

złotych 00/100))
8. Wymogami jakim powinna odpowiadać ofeńa w prowadzonym postępowaniu

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi
zawiqać
1) imię, nazwisko i adres Oferenta lub naTwę fi.my i siedzibę firmy, NIP albo PESEL,
2) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym samochodu,
3) oferowaną cenę brutto,
4) dowód wniesienia wadium.
Wzor ofeĘ stanowi zŃącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

9. Termino nriejsce i tryb złożeniz oferty oraz okres, w którynr ofeńa jest wiążąca otaz
kryteria oceny ofert
Ofertę naIeĘ złoĘć w zamkniętej kopercie ozrakowanej ,,Ofertanazakup samochodu Fiat
Scudo GSL57ST" do dnia 15.02,ż022r. do godz. 9.00 w sekretariacie Domu Pomocy
Społecmej w Lubuczewię. Z uwagi na obostrzenia parrdemiczne zaleca się doręczanie ofert
pocńąlub za pośrednictwem kuriera. Za złożenie ofeĘ rozumie się jej wpływ do siedziby
Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Nie jest brana pod uwagę datanadania przesyłki.
Termin nviązatia ofertą orgańzator przetargu określa na 30 dni od dnia upĘwu terminu
składnia ofert.

Informacja o wyniku postępowaniaprzekazarta zostanie pocńątradycyjnąiub na adres e-mail
w przypadkujego podania w ofercie.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej ofeńy Sprzedający stosować będzie vłyłącznie
kryterium ceny:
CENA BRUTTO OFERTY - 100 PL]NKTOW
W kryterium cena zostanie zastosowarly wzór:
OCENIA PLrNKTOWA : (CENA BRUTTO OFERTY OCENIANEJ / NAJWYŻSZA CENA
BRUTTO OFERTY SPOŚROD OFERT NIEODRZUCONYCH) X 100 PLINKTOW
O wyborze najkorzystniejszej oferry zadecyduje najvyższa ilość puŃtów uzyskana
w Ęterium ceny, tj. za najkorrylstniejszą zostanie vznana oferta z najwyższą zaoferowaną
przez Oferenta ceną brutto. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z 1\ośctą
uzy:skanych punktów.

10. Donn Pomocy Społecznej w Lubuczewiezastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
na sprzedaż samochodu bez podania pwczyny.

i 1. Inne informacje:
1) Komisja na podstawie złożonych ofert wybierze najwyższą cęnę za pojazd objęty

sptzedażą. Cena nie możebyc ńższa od ceny wywoławczej.
2) ńożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może byó przedmiotem negociacii

pomiędzy stronami,
3) Komisja odrzucaofertę jeźeli:
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- zostałańożonapo Wznaczonym terminie, w,niewłaściw,vm miejscu lub przez oferenta,
który nie wniósł wadium;
- nie zawięra danych i dokumentów o których mowa w pkt. 8 niniejszego ogłoszenia
lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś ńożęnie wyjaśnień
mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

- zaoferowana cena jestniższa od ceny wywoławczej.
4) o odrzuceniu oferty Komisja zawiadamianiemvłocznie Oferenta,
5) w prrypadkuzłożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej nąvłyższej cenie na dany pojazd,

p omi ę dzy Kupuj ącym i, ktot ry zaprop ono w ali najv,ry ższą c ęnę, zo stanie pt zepr ow adzona
aukcja, której ceną wywoławcząbędzie cęnazaproponowana w ofertach,

6) o terminie ewentualnej aukcji Kupujący zostanąpowiadomieni.
12. Termin zawarcia umowy sprzedaĘz

1) zawarcie umowy sprzedaĘ (projekt umowy stanowi zńączniknr 2 do ogłoszenia) nastąpi
niezwłocmie po wlrborue ptzęz Komisję najkorzystniejszej oferry, nie później ntż
w terminie 7 dni od dnia wyboru ofeĘ,

2) Kupujący jest zobowiązany zapŁacić cenę nabycia samochodu na rachunek Domu Pomocy
Społeczrej w Lubuczewie: Bank BNP PAzuBAS rrr 18 1600 1462 1873 7354 3000 0002,
niemvłocznie po wybraniu jego ofeĘ jako najkorzystniejszej w terminię nie dŁuższym niż
7 dni, a najpóźntej w dniu podpisania rrmowy, z tym zastrzeżeniem, że za dzięń zapłaĘ
uznawany jest dzięń uznańa rachunku bankowego Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie,

3) w przypadku nie wpłacenia oferowanej kwoty w terminie o którym mowa w ust.12 pkt 2
Sprzedający zaśtzegamożliwość odstąpienia odzawarcia umowy i wyboru kolejnej ofeĘ
z najwy ższą ceną lub ro zpi sania nowego pr zetat gu na sprzedaż,

4) wydanie przedmiotu sprzedaĘ Kupującemu nastąpi nięzwłocznie po zapłaceniu ceny
nabycia (uznaniu rachunku bankowego DPS w Lubuczewie) i podpisaniu umowy,

5) sprzedaj ący zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczęnia ptzęz Kupującego
całkowitej ceny nabycia,

6) wszelkie koszty związane z nabyciem przedmiofu sprzedaĘ ponosi w całości Kupujący.
i 3 . Informacj e dotyc zące przetlł arzania danych :

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozpotządzeniaPatlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

z dnia 27 kwietni a 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanięm
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzęnie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z04-05.ż016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, ze:

1) administratorem PanilPana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej
w Lubuczewie, Lubuc zewo 29 A, 7 6-200 Słupsk te1.059 846 26 30.

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecmej w Lubuczewie
j est Jerzy Kr auczunas, kontakt : i do ł@po wiat. sl up sk.pl

3) Podane dane osobowe przetwarzanebędą:
a) w celu obsługi korespondencji zllviązanej z zawarciem umowy na podstawie

arl. 6 ust. 1 lit. b) (RODO),
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b) w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzęnia roszczeń lub obrony przed
roszczęniami podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. 0 RODO).

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy regulujące dostęp
do informacj i publicznej,
5) Panl/Parn dane osobowe będą przechowywale pTzez czas trwania postępowańa oraz
okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów oraz okres, w którym
dopuszczalne będzie dochodzenię rcszczęń wynikających z niniejszego postępowania.
6) podanie przęz Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
j e st dobro wo lne j e dnak że niezb ę dna do w zię cia udziału w po stęp o wani u.

7) w odniesieniu do PanilPana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomaĘzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie ań. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
doĘczących;

b) napodstawie art.16 RODO prawo do sprostowaniaPantJPana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

ptzetwarzania danych osobowych z zastrzeżęniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna PanilPan, że ptzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana doĘczących
naroszaprzepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w zvviązku 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;
c) na podstawie art, 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych.
Jednocześnie Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie przypomina o ciążącym na Pani /Panu
obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osob ftzycznych, których
dane przekazane zostulą ZamawiĄącemu w rwiązku z prowadzonym postępowaniem i które
Sprzedający pośrednio pozyska od Oferenta biorącego udziń w-postępowaniu chyba, że ma
zastosowanie co najmniej jedno zv,ryłączen o których mowa w art.14 ust. 5 RODO.

DYR T R
Domu
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