ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
ul. Katowicka 20,
96 – 200 Rawa Mazowiecka
ogłasza przetarg na "Sprzedaż używanego pojazdu elektrycznego SEGWAY Mini "
(znak sprawy: ZP/B/05/2021).
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż używanego pojazdu elektrycznego SEGWAY Mini o następujących
parametrach:
Rodzaj: pojazd elektryczny;
Typ: SEGWAY;
Numer seryjny: N3MPB1552T0028;
Rok produkcji: 2016;
Wyposażenie/osprzęt:
- przewód zasilający do ładowania pojazdu;
2. Stan techniczny: normalne znamiona użytkowania.
3. Zamawiający nie udziela gwarancji na w/w pojazd.
4. Przedmiotowy pojazd był na wyposażeniu wypożyczalni sprzętu Krytej Pływalni AQUARIUM w Rawie
Mazowieckiej. Użytkowany był przez pracowników ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. oraz klientów wypożyczalni.
5. Sprzedający oświadcza, iż pojazd będący przedmiotem postępowania stanowi jego wyłączną własność, jest wolny
od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten
pojazd oraz nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
6. Sprzęt można oglądać do 30.09.2021 r. na terenie Kryta Pływalnia AQUARIUM w Rawie Mazowieckiej przy
ul. Katowicka 20, gmina Rawa Mazowiecka w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym.
7. Cena wywoławcza – 1 365,28 zł brutto.
8. Cena obejmuje zakup pojazdu SEGWAY Mini wraz z wyposażeniem.
9. Cena wywoławcza nie obejmuje opłat związanych z przetransportowaniem pojazdu do kupującego. Koszt
transportu pojazdu leży po stronie Wykonawcy.
10. Oferowana cena nie może być niższa niż wysokość ceny wywoławczej podanej przez Zamawiającego w takim
przypadku Zamawiający odrzuci ofertę.
11. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez danego Wykonawcę więcej niż jednej
oferty powoduje odrzucenie wszystkich ofert tego Wykonawcy.
12. Oferta powinna zawierać: - wypełniony formularz oferty zawierający proponowaną cenę brutto (załącznik nr 1) podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika (w takim przypadku do
oferty należy załączyć pełnomocnictwo (oryginał) podpisany przez osobę reprezentującą Wykonawcę).
13. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Katowickiej 20, w terminie do
dnia 01.10.2021r. do godz. 09:00 (decyduje data wpływu).
14. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej na zewnątrz informacją "Sprzedaż używanego pojazdu
elektrycznego SEGWAY Mini"- Nie otwierać przed dniem 01.10.2021r. godz. 09:15.
15. Otwarcie ofert przetargowych odbędzie się dnia 01.10.2021 roku o godz. 09:15 w sali konferencyjnej w siedzibie
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Katowickiej 20.
16. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę wygrywa postępowanie i jest zobowiązany niezwłocznie zapłacić i
odebrać pojazd SEGWAY Mini. Strony ustalą terminy dokonania płatności oraz odbioru pojazdu.
17. W przypadku złożenia równorzędnych ofert, Komisja przetargowa przeprowadzi dodatkowy konkurs ofert
ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja przetargowa zawiadomi tych oferentów o terminie i
miejscu dodatkowego konkursu ofert oraz umożliwi im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, a także
uznania, że przetarg nie dał rezultatu.
19. Wszelkie informacje dotyczące warunków uczestnictwa w postępowaniu dostępne są na stronie internetowej
www.zgoaquarium.pl, oraz w siedzibie ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa
Mazowiecka. Osobami do kontaktu: w sprawach merytorycznych jest: Mirosław Adamek - kom. 798 938 680,
w sprawach formalnych: Katarzyna Mirowska- telefon: (46) 814 24-24, przetargi@zgoaquarium.pl.
20. Ogłoszenie zostało zamieszczone w holu głównym Krytej Pływalni AQUARIUM w Rawie Mazowieckiej, oraz na
stronie www.zgoaquarium.pl, w lokalnej prasie tj. „Głos Rawy Mazowieckiej i okolic”, https://www.olx.pl/.
21. Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 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. U. UE. L. 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie
Mazowieckiej, ul. Katowicka 20 zwana dalej Administratorem, która prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Sprzedaż używanego pojazdu elektrycznego
SEGWAY Mini " znak sprawy ZP/B/05/2021;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 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
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• 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. c RODO.

Rawa Mazowiecka, 06.09.2021 r.

FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1
1. Zamawiający:
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96 – 200 Rawa Mazowiecka.
Wykonawca:
Nazwa (imię i nazwisko) i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………
NIP ………………………………………………………..……………………………………………
REGON ...................................... ………………………………………………………………………
Nr. Tel/fax ................................... ………………………………………………………………………
e-mail…………………………………………………………..………………………………………
3. Przedmiot oferty i cena oferty.
Nawiązując do ogłoszonego przez ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. przetargu na " Sprzedaż używanego pojazdu
elektrycznego SEGWAY Mini " (znak sprawy: ZP/B/05/2021), oferuję za przedmiotowy pojazd zapłacić kwotę:
Cena brutto: …………………………………………………………………………..…………………………zł
(słownie: ..............................................................................................................................................................)
4. Oświadczam, że :
•
•

•

zobowiązuję się niezwłocznie zapłacić i odebrać pojazd zgodnie z ustaleniami Stron.
zapoznałem się ze stanem faktycznym pojazdu tj. SEGWAY Mini, rok produkcji 2016, będącej przedmiotem
przetargu na " Sprzedaż używanego pojazdu elektrycznego SEGWAY Mini " (znak sprawy: ZP/B/05/2021). Nie
będę miał w przyszłości wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu wad i sprawności jego działania.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach dla potrzeb
przeprowadzenia w/w przetargu (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2019
poz.1781).

• uważam się za związanego z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Załączniki
Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego, stanowiącymi integralną część naszej oferty są:
1. .....................................................................................
2. …………………………………………………………

………………….., dnia……………………………

……………………….……….
(Podpis i pieczęć Wykonawcy)

