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STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
42-202 Częstochowa, ul. Kilińskiego 10
tel.34/37 85 233, e-mail:stacja@spr.czest.pl
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Strona internetowa:
www.spr.czest.pl

OGŁOSZENIE
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
ogłasza:
pisemny przetarg nieograniczony (ofertowy), na sprzedaż n/w pojazdów:.

L.
p.
1.
2.

3.

Marka
Volkswagen
Transporter
Volkswagen
Transporter T5
1,9 TDI
Renault Trafic

462 251

Cena
wywoławcza
(zł)
4000

Wadium(zł) –
10% ceny
wywoławczej
400

2003

462 253

5000

500

2004

480 506

5000

500

Nr
rejestracyjny

Rok
produkcji

Przebieg
(km.)

SC 0695G

2003

Sanitarny

SC 4800E

Sanitarny

SC 4499E

Rodzaj
pojazdu
Sanitarny

1. Pojazdy można oglądać w dniach 23.08.2021 – 31.08.2021( w dni powszednie) w godzinach
od 8:00 do 14:00. na terenie Bazy Transportu Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
przy ul. Warszawskiej 113/115, kontakt p. Roman Krzemiński ,tel. 34 37 85 237.
2. Pisemne oferty na zakup pojazdów na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego ogłoszenia składać należy do dnia 01.09.2021 r. do godziny 12.00 w sekretariacie
Stacji (III piętro), (sekretariat czynny codziennie w dni powszednie w godz. 7:25 do 15:00). lub
droga pocztową na adres: Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Kilińskiego 10, 42-202
Częstochowa ( liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego).
3. Oferty muszą być złożone w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się
z ofertą przed jej oficjalnym otwarciem, z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż pojazdów Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie - nie otwierać przed 01.09.2021 godz. 12.15.”

4.
5.
6.
7.

Jedna oferta może dotyczyć tylko jednego pojazdu.
Oferent, na dany pojazd może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta powinna być zabezpieczona wadium . Warunki dotyczące wadium:
a) wysokości wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej samochodu ,
b) wadium wnosi się w pieniądzu PLN w formie:
- przelewu na konto: ESBANK Bank Spółdzielczy 59 8980 0009 2011 0093 5331 0001
i dołącza do oferty potwierdzenie dokonania przelewu z zapisem „Wadium
na samochód nr rej. ……………..”. Wadium będzie skuteczne jeżeli do terminu składania
ofert znajdzie się na rachunku Stacji,
- gotówką w kasie Stacji do terminu składania ofert i dołącza do oferty potwierdzenie
dokonania wpłaty z zapisem „Wadium na samochód nr rej. …………………”
c) dowód uiszczenia wadium musi być dołączony do oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.09.2021r. r., o godzinie 12:15 w sali konferencyjnej Stacji III piętro.
8. Odrzucone zostaną oferty, które:
a) wpłynęły po wyznaczonym terminie,
b) nie zawierają wszystkich danych przewidzianych w formularzu ofertowym lub dane te są
nieczytelne – w stopniu uniemożliwiającym komisji zidentyfikowanie woli oferenta,
c) które nie oferują co najmniej ceny wywoławczej,
d) nie zabezpieczone zostały wadium.
9. Wygrywa oferent, który zaoferował cenę najwyższą.
W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało taką samą najwyższą cenę (wyższą lub
co najmniej równą cenie wywoławczej), organizator przetargu zwróci się do tych oferentów o
złożenie we wskazanym terminie dodatkowych ofert z ceną wyższą od dotychczas zaoferowanej.
10. O wynikach przetargu jak i o ofertach odrzuconych oferenci zostaną powiadomieni drogą
elektroniczną (e-mail). Ponadto wyniki przetargu zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Stacji oraz na tablicy ogłoszeń Stacji.
11. Ustalony w drodze przetargu nabywca obowiązany jest w okresie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania powiadomienia o wyborze oferty uiścić cenę nabycia.
12. W przypadku nie dokonania zapłaty ceny nabycia przez nabywcę, w terminie określonym
w pkt. 11 sprzedaż pojazdu zaproponuje się oferentowi, który w kolejności zaoferował
najwyższą cenę.
13. Wydanie pojazdu nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy.
14. Wszystkie koszty związane z odbiorem zakupionego pojazdu obciążają Nabywcę.
15. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią „Regulaminu przetargu” stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
16. Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerami tel. 34 37 85 237, 34 37 85 241.
17. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie
lub wycofania pojazdów z przetargu przed terminem otwarcia ofert bez podania przyczyny.
18. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

19. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Częstochowie, ul. Kilińskiego 10, 42-202 Częstochowa, tel.: 34 378 52 33, fax: 34 378 52 33,
www.spr.czest.pl
20. SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie wyznaczyła Inspektora Ochrony
Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych Pani/Pana danymi
osobowymi; dane kontaktowe, tel.: 34 378 52 33, adres e-mail: iodo@spr.czest.pl.
21. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem.
22. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku
o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429)
23. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony terminami określonymi
zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie w sprawie
wprowadzenia do stosowania Jednolitego rzeczowego wykazu akt. tj.: przez okres 5 lat od dnia
zakończenia postępowania.
24. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu na sprzedaż pojazdów Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie.
25. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
26. 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;
27. 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. c RODO.
Załączniki do pobrania:
1) Formularz ofertowy
2) Regulamin przetargu na sprzedaż pojazdów
3) Umowa kupna-sprzedaży
4) Oceny techniczne pojazdów

Dyrektor
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
Marian Nowak

