Warszawa, dnia 25 października 2021 r.
OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU
OSOBOWEGO FORD GALAXY
Ze względu na brak zakończenia pierwszego przetargu na sprzedaż samochodu
osobowego Ford Galaxy zawarciem umowy sprzedaży tego pojazdu, Biuro Rzecznika
Praw Dziecka ogłasza drugi przetarg publiczny pisemny nieograniczony na sprzedaż
używanego samochodu służbowego – osobowego marki Ford Galaxy.
Postępowanie przetargowe przeprowadzone zostanie zgodnie z przepisami
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego
sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509), na warunkach opisanych w
Ogłoszeniu.
1. Nazwa i siedziba Sprzedającego
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa
Tel: 22 583 66 00, Faks: 22 583 66 96
Adres strony internetowej: https://brpd.gov.pl/
Adres poczty elektronicznej: przetarg@brpd.gov.pl
2. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu
Postępowanie przetargowe prowadzone jest w siedzibie Sprzedającego przy ul.
Chocimskiej 6 w Warszawie.
Pisemną ofertę przetargową, sporządzoną zgodnie z wymogami opisanymi w pkt. 4
Ogłoszenia, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 listopada 2021 r.
do godz. 11:00.
Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09 października 2021 r. o godzinie 12:00 w
siedzibie Sprzedającego, sala konferencyjna na parterze.
3. Przedmiot przetargu– rodzaj, typ i ilość składników będących przedmiotem
sprzedaży
Przedmiotem sprzedaży w procedurze przetargowej jest jeden używany samochód
osobowy o następujących parametrach i stanie technicznym:
1) Marka: Ford
2) Model: Galaxy Ghia 2.0 TDCi MR10

3) Rodzaj Pojazdu: samochód osobowy
4) Nr rejestracyjny: WL9946U
5) Rok produkcji: 2013
6) Data pierwszej rejestracji: 15-11-2013
7) Rodzaj nadwozia/ilość drzwi/ilość miejsc: VAN/5/7
8) Nr identyfikacyjny (VIN): WF0MXXGBWMDK80515
9) Kolor powłoki lakierniczej: czarny
10) Skrzynia biegów: automatyczna
11) Pojemność / Moc silnika: 1 997,00 cm3 / 120,00 kW (163KM)
12) Poziom emisji spalin – Euro 5
13) Przebieg: 310 475 km
14) Typ silnika/rodzaj paliwa: silnik o zapłonie samoczynnym/ olej napędowy
15) Elementy wyposażenia: ABS+EBD, fotel kierowcy i pasażera z regulacją, fotele 2 i 3
rzędu składane, immobiliser, kierownica pokryta skórą, klimatyzacja automatyczna 2strefowa i tylna, kolumna kierownicy regulowana, komputer pokładowy, konsola górna
długa, kurtyny powietrzne, lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia podgrzewane i
regulowane elektrycznie, poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, poduszki powietrzne
boczne, radio, relingi dachowe, siatka mocująca w bagażniku, stoliki w oparciach foteli
przednich składane, ESP+TCS+EBA, system informacyjny Ford Eco Mode, szyba
przednia+spryskiwacze podgrzewane, szyba przednia z pasem p/słonecznym, szyby
przednie i tylne regulowane elektrycznie, światła hamowania awaryjnego, światła
p.mgielne przednie, koła aluminiowe 17”, tempomat, wspomaganie kierownicy, zamek
centralny sterowany zdalnie, fotele przednie podgrzewane i wentylowane, lakier
metalizowany, system nawigacji satelitarnej, CD/SD+MP3, sterowanie głosem systemu
audio, głośniki 10 szt., złącze USB, Bluetooth, złącze AUX i SD, wyświetlacz 7”.
16) Stan: utrzymania przeciętny dla okresu eksploatacji i przebiegu, ze stwierdzonymi
następującymi uszkodzeniami i brakami:
a) uszkodzenie mechaniczne skrzyni biegów - brak możliwości załączenia biegu
wstecznego – samochód wymaga przeprowadzenia naprawy uszkodzonego elementu;
b) poszycie zderzaka przedniego – otarcia;
c) mata wygłuszająca pokrywy przedniej - prowizoryczny montaż przy użyciu opasek
zaciskowych, rozdarcia, rozwarstwienia;
d) pokrywa przednia - ogniska korozji;
e) szyba czołowa – odprysk;
f) szyba drzwi tylnych lewych - uszkodzona folia przyciemniająca;
g) dysze nawiewów w konsoli centralnej - niekompletna przysłona, brak elementu
ozdobnego;
h) tapicerka drzwi przednich lewych - uszkodzenia powłoki ozdobnej na elementach
chromowanych;
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i) siedzisko fotela kierowcy - wypalona dziura.
4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód będący przedmiotem
sprzedaży
1. Pojazd będący przedmiotem przetargu można oglądać w siedzibie Sprzedającego w
Warszawie przy ul. Chocimskiej 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do
15:30 do dnia poprzedzającego dzień przetargu, po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu terminu oględzin z osobą upoważnioną do kontaktów po stronie
Sprzedającego.
2. Dodatkowe informacje o pojeździe będącym przedmiotem przetargu można uzyskać
w kontakcie telefonicznym z osobą upoważnioną do kontaktów po stronie
Sprzedającego pod nr telefonu 603- 222- 116 lub też kierując zapytanie drogą
elektroniczną na adres e-mail: przetarg@brpd.gov.pl
3. Osobą upoważnioną do kontaktów po stronie Sprzedającego i udzielania informacji o
przedmiocie przetargu jest Pan Michał Wojtysiak.
5. Wadium - wysokość wadium oraz forma i termin jego wniesienia
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie (wpłacenie) wadium w
wysokości 10% ceny wywoławczej, to jest kwoty 1 190,00 zł na rachunek
Sprzedającego prowadzony w NBP nr 72 1010 1010 0028 6013 9130 0000. W tytule
wpłaty należy wpisać „Wadium w przetargu na sprzedaż samochodu”. Wadium wnosi się
wyłącznie w pieniądzu.
2. Wadium należy wnieść do dnia 09 listopada 2021 r. do godziny 11.00. Warunkiem
uznania wniesienia wadium jest jego wpływ na wskazany rachunek Sprzedającego. O
terminie wniesienia wadium rozstrzyga chwila zaksięgowania wadium na rachunku
Sprzedającego.
3. Brak wniesienia wymaganego wadium w określonym terminie skutkować będzie
odrzuceniem oferty.
4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały
odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub
odrzucenia oferty.
5. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
6. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Sprzedającego, w przypadku gdy
oferent, który wygrał przetarg publiczny, nie zapłaci w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy ceny nabycia pojazdu lub uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
7. Sprzedający zwróci również wadium, w przypadku jego wniesienia bez złożenia
oferty oraz w przypadku wycofania oferty, na zasadach opisanych w Ogłoszeniu, a także
w przypadku odrzucenia oferty.
6. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza wynosi 11 900,00 zł. Oferta zawierająca niższą cenę od ceny
wywoławczej podlega odrzuceniu.
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Cenę wywoławczą pojazdu określono zgodnie z § 23 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.
Cena wywoławcza w drugim przetargu została obniżona o połowę ceny wywoławczej z
pierwszego przetargu publicznego, która wynosiła 23 800,00 zł i stanowi wartość
rynkową pojazdu, ustaloną przez rzeczoznawcę, z uwzględnieniem opisanego stanu
technicznego pojazdu, stwierdzonych uszkodzeń i braków.
7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta
Oferta przetargowa sporządzona winna zostać pod rygorem nieważności w formie
pisemnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
Oferta musi zawierać:
a) imię, nazwisko, adres oferenta, PESEL lub NIP, numer telefonu kontaktowego i adres
e-mail – w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna,
lub też
nazwę/ firmę i siedzibę oferenta, NIP, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail- w
przypadku gdy oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej;
b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
c) datę sporządzenia oferty oraz czytelny podpis oferenta, a w przypadku gdy oferentem
jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, zgodnie z
aktualnym w chwili składania oferty dokumentem rejestrowym. Jeżeli z danych
rejestrowych nie wynika upoważnienie osoby składającej ofertę do reprezentowania
oferenta należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, z
którego wynika uprawnienie do złożenia oferty w przetargu - w oryginale lub
potwierdzonej przez mocodawcę lub notarialnie kopii;
d) w przypadku, gdy oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej do oferty należy dołączyć aktualny, to jest
sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty, odpis z właściwego
rejestru lub też wskazać w ofercie adres strony internetowej bezpłatnej i
ogólnodostępnej bazy danych, w szczególności rejestru publicznego w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, z której Sprzedający może samodzielnie pobrać wskazany dokument.
Odpis należy złożyć w oryginalne lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta kopii. Oryginalny wydruk z
internetowego rejestru nie wymaga poświadczenia;
e) dowód wniesienia wadium;
f) nazwę banku oraz nr rachunku, na jaki zwrócone winno zostać wpłacone wadium;
g) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym samochodu
będącego przedmiotem przetargu i nie wnosi do niego uwag albo że ponosi
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odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem
przedmiotowego pojazdu, a także oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami
przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
h) zobowiązanie oferenta do wpłacenia zaoferowanej ceny zgodnie z warunkami
opisanymi w Ogłoszeniu wraz z oświadczeniem o przyjęciu do wiadomości, iż wniesione
wadium, w przypadku nie zapłacenia ceny nabycia pojazdu w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy lub uchylenia się od zawarcia umowy, przepadnie na rzecz
Sprzedającego;
i) oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca
Pisemną ofertę, sporządzoną zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 7 Ogłoszenia i
zawierającą wszystkie wymagane elementy, oświadczenia i załączniki, należy złożyć w
zaklejonej kopercie na adres siedziby Sprzedającego: Biuro Rzecznika Praw Dziecka ul.
Chocimska 6, 00-791 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 listopada
2021 r. do godziny 11:00.
Koperta musi zostać opisana dopiskiem: „Oferta na zakup samochodu”.
Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Sprzedającego, w kancelarii na parterze
siedziby lub też za pośrednictwem operatora pocztowego/ kuriera.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone. O terminie
złożenia oferty rozstrzyga chwila wpływu do Sprzedającego.
Termin związania ofertą wynosi 14 dni od dnia otwarcia ofert.
9. Warunki przetargu i zastrzeżenia
1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
oferty, bez podania przyczyny.
2. Przetarg publiczny może się odbyć, jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna oferta.
3. Warunkiem ważności oferty jest, by oferowana cena nabycia pojazdu nie była niższa
od ceny wywoławczej określonej w Ogłoszeniu.
4. Oferent jest uprawniony do wycofania oferty i zwrotu wniesionego wadium, poprzez
złożenie przed ustalonym terminem otwarcia ofert na adres siedziby Sprzedającego, w
sposób opisany dla złożenia oferty, pisemnego oświadczenia oferenta o wycofaniu
złożonej oferty, ze wskazaniem nazwy banku i nr rachunku, na jaki winno zostać
zwrócone wadium. Oświadczenie musi zostać opatrzone podpisem osoby fizycznej,
jeżeli jest ona oferentem lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta – osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
5. Sprzedający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez
oferenta, który nie wniósł wadium;
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2) nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne
lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby
prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
6. Sprzedający zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.
7. Przetarg wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę - kryterium oceny ofert
stanowi cena 100%. Ocena zostanie dokonana wg wzoru:
Najwyższa oferowana cena nabycia pojazdu
Cena nabycia pojazdu badanej oferty

x 100 = C

8. Jeśli kilku oferentów zaoferuje tą samą cenę, Sprzedający będzie kontynuował
przetarg pomiędzy oferentami, którzy złożyli oferty równorzędne, w formie licytacji
(aukcji), określając kwotę minimalnego postąpienia.
Jeżeli oferenci, którzy złożyli jednakowe ceny nabycia pojazdu będą obecni na otwarciu
przetargu, licytacja zostanie przeprowadzona bezpośrednio po ocenie ofert
przetargowych.
W przypadku nieobecności na otwarciu ofert któregokolwiek z oferentów, którzy złożyli
oferty równorzędne, Sprzedający wyznaczy termin i miejsce licytacji, o którym
zawiadomi tych oferentów. Licytacja odbędzie się w terminie związania złożonymi
ofertami.
W toku licytacji oferty będą składane ustnie, zgodnie z ustaloną kwotą minimalnego
postąpienia. Oferta złożona w trakcie licytacji przestaje wiązać, gdy inny oferent złoży
ofertę korzystniejszą. W przypadku braku kolejnych postąpień Sprzedający udzieli
przybicia wiążącej ofercie. Przybicie zostanie udzielone oferentowi, który zaoferuje
najwyższą cenę, a pozostali oferenci do momentu ogłoszenia tej ceny po raz trzeci nie
zaoferują wyższej kwoty. Jeżeli na licytacji nie pojawi się żaden z oferentów lub też
żaden z oferentów nie zaoferuje wyższej ceny niż złożona w pisemnej ofercie,
Sprzedający dokona losowego wyboru oferty pisemnej spośród ofert o tej samej cenie
nabycia pojazdu.
9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanego
samochodu.
10. Sprzedający będzie informował o wyniku przetargu i odrzuceniu oferty za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adresy e-mail oferentów
wskazane w ofertach.
10. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży samochodu
Zawarcie umowy nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty. Nabywca jest
zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia
zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po
zapłaceniu przez nabywcę ceny jego nabycia. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w przetargu na sprzedaż
samochodu osobowego Ford Galaxy
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1. Biuro Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimska 6, 00-791
Warszawa przetwarza dane zawarte w ofertach w postępowaniu na sprzedaż
samochodu osobowego Ford Galaxy, a także znajdujące się w publicznie dostępnych
rejestrach, w celu prowadzenia ww. postępowania.
2. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej: „Administratorem”) jest Biuro
Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 6, 00-791
Warszawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób:
1) -listownie lub osobiście pod adresem ww. siedziby,
2) za pośrednictwem poczty elektroniczne na adres iod@brpd.gov.pl.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem
poczty elektroniczne na adres iod@brpd.gov.pl lub listownie na adres siedziby
Administratora.
4. Administrator w ramach niniejszego postępowania przetwarza dane osobowe:
1) w celu przeprowadzenia przetargu – rozpatrzenia oferty oraz wykonania umowy.
Podstawą prawną przetwarzania danych są prawne obowiązki Zamawiającego
wynikające z obowiązujących przepisów, w tym weryfikacja warunków postępowania (art.
6 ust. 1 lit.b RODO) i prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na
możliwości bieżącego kontaktu z kontrahentami, tj. ich pracownikami/
współpracownikami, w sprawach biznesowych.
2) w celu realizacji obowiązków Administratora związanych z rachunkowością i
płaceniem podatków, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunkowych,
przechowywaniem dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej. Podstawą
prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów o
rachunkowości (ustawa o rachunkowości) oraz przepisów podatkowych; (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
3) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub też by dochodzić ewentualnych
roszczeń związanych z przetargiem i wykonaniem umowy –w przypadku zaistnienia
sporu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora dotyczący możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia
roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
4) w celach archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki
prawne Administratora wynikające z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.
5. Dane osobowe będą przechowywane na czas prowadzonego postępowania, a w
przypadku zawarcia umowy przez okres niezbędny do wykonania umowy. Po tym
okresie będą archiwizowane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z
instrukcją kancelaryjną Administratora.
6. Odbiorcami danych osobowych będą/mogą być:
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1) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
zakresie koniecznym do realizacji obowiązków Zamawiającego wynikających z
przepisów prawa, w tym innym podmiotom żądającym dostępu do informacji
publicznej;
2) organom władzy publicznej w wykonaniu obowiązków prawnych;
3) podmioty współpracujące z Administratorem w oparciu o umowy powierzenia
zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, Pzp, czy
obsługą korespondencji.
Dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za
wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również
przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu
przetargowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość
oceny ofert i zawarcia umowy.
8. Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania sprostowania swoich danych osobowych;
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na
szczególną sytuację - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora osoba ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych ze względu na swoją szczególną sytuację;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane nie ma prawa:
a) do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b) do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie innym niż opisany
pkt. 1 lit. d powyżej, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegały profilowaniu.
11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
12. Administrator przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane
zostaną Sprzedającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający
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pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Załączniki:
1. Wzór formularza oferty (załącznik nr 1)
2. Wzór umowy (załącznik nr 2)
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - wzór formularza oferty
OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO
DANE OFERENTA
Imię i nazwisko lub nazwa/firma:
…………………………...................................................................................................................................................
Adres zamieszkania lub siedziba (kod, miejscowość, ulica):
…………………………...................................................................................................................................................
PESEL ………………………………………………………... NIP ..............................................................................
Telefon ................................................................ E-mail .......................................................................................
w odpowiedzi na Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż samochodu osobowego
Ford Galaxy prowadzonym przez Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie
składam/y niniejszą ofertę i oferuję/my zakup samochodu osobowego Ford Galaxy,
będącego przedmiotem sprzedaży w przedmiotowym przetargu za cenę:
.………………………………………… złotych (słownie: …………………………………………………….….).
Oświadczam, że wniesione wadium należy zwrócić na rachunek prowadzony przez
…………………………………………………………. nr ……………………………………..……………………………..
Oświadczam/y, że odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem
internetowym (jeżeli dotyczy): ........................................................................................................................
…………………….………, dnia ……………………. r.
miejscowość, data

………………………...……………………………………….
podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do
reprezentowania Oferenta

Oświadczenia Oferenta:
1. Oświadczam/y, że zapoznałem się/zapoznaliśmy się z warunkami drugiego przetargu
publicznego pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego Ford
Galaxy prowadzonego przez Biura Rzecznika Praw Dziecka i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
2. Oświadczam/y, że (należy zaznaczyć właściwe lub skreślić co nie dotyczy):
 zapoznałem się/ zapoznaliśmy się ze stanem faktycznym i prawnym samochodu
będącego przedmiotem przetargu i nie wnoszę/ nie wnosimy do niego uwag, ani też nie
będę wnosił/ nie będziemy wnosić do niego zastrzeżeń w sytuacji wygnania przetargu.
 ponoszę/ponosimy odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania
się ze stanem faktycznym i prawnym samochodu będącego przedmiotem przetargu, to
jest nie będę wnosił/ nie będziemy wnosić do niego zastrzeżeń w sytuacji wygnania
przetargu.
3. W przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się/ zobowiązujemy się do zawarcia
umowy sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedającego.
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4. W przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się/zobowiązujemy się do
zapłacenia oferowanej ceny nabycia pojazdu zgodnie z warunkami opisanymi w
Ogłoszeniu – przelewem na wskazany rachunek Sprzedającego, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy sprzedaży.
5. Oświadczam/y, że przyjmuję/my do wiadomości, iż wniesione wadium, w
przypadku nie zapłacenia ceny nabycia pojazdu w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy lub uchylenia się od zawarcia umowy, przepadnie na rzecz Sprzedającego.
6. Oświadczam/y, że pozostaję/my związany/ni ofertą przez okres 14 dni od dnia
otwarcia ofert.
7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
niniejszej ofercie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowego
postępowania przetargowego.
…………………….………, dnia ……………………. r.
miejscowość, data

……………...……………………………………….
podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do
reprezentowania Oferenta

Załączniki (jeżeli dotyczy):
………………………………………………..
………………………………………………..
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – wzór umowy sprzedaży
Umowa Nr …..
zawarta w Warszawie w dniu …………………………..…. pomiędzy:
Skarbem Państwa - Biurem Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul.
Chocimskiej 6, 00-791 Warszawa, NIP 525-218-48-12, REGON 016387630,
reprezentowanym przez Panią Justynę Sokołowską – Dyrektora Generalnego Biura
Rzecznika Praw Dziecka
zwanym dalej Sprzedającym
a
…………………………………………… z siedzibą …………………………… adres ……………………………….
wpisanym do CEiDG/ Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……………………, NIP:
……………..,
REGON
………………..,
reprezentowanym
przez
……………………………………………….., zwaną dalej Nabywcą,
Sprzedający i Nabywca zwani są również dalej „Stroną” lub „Stronami” umowy,
W wyniku przetargu publicznego pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu
osobowego Ford Galaxy prowadzonego przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka została
zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa samochód osobowy marki Ford Galaxy
Ghia 2.0 TDCi MR10, o numerze rejestracyjnym WL9946U, o numerze identyfikacyjnym
(VIN) WF0MXXGBWMDK80515, wyprodukowany w 2013 roku.
2. Pojazd, o którym mowa w ust. 1, stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od wad
prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego
nie toczą się żadne postępowania, którego przedmiotem jest ten pojazd ani nie stanowi
on również przedmiotu zabezpieczenia.
3. Kupujący oświadcza, iż znany mu jest stan techniczny i prawny pojazdu określonego
w ust. 1 oraz że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych roszczeń do Sprzedającego.
4. Kupujący dokonał sprawdzenia oznakowania pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie
wnosząc żadnych zastrzeżeń.
§2
Zapłata ceny i warunki płatności
1. Tytułem zapłaty ceny za samochód osobowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, Kupujący
zapłaci Sprzedającemu kwotę …………….. zł brutto (słownie……………………
…………………….………….… …………………………………………………..zł), płatną w terminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy.
2. Nabywca zapłaci cenę nabycia pojazdu określoną w ust. 1 przelewem na rachunek
Sprzedającego prowadzony przez …………. o nr ………………………….…………….,
pomniejszoną o kwotę 1 190,00 zł, wniesioną tytułem wadium w przetargu
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stanowiącym podstawę sprzedaży pojazdu, które to wadium Sprzedający zalicza na
poczet zapłaty ceny nabycia pojazdu.
3. Brak zapłaty przez Kupującego ceny nabycia pojazdu w terminie wskazanym w ust. 1
upoważnia Sprzedającego do zatrzymania kwoty 1 190,00 zł wniesionej tytułem
wadium, a także odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.
§3
Wydanie przedmiotu umowy
1. Wydanie samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu
przez Kupującego ceny nabycia pojazdu Sprzedającemu.
2. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego
ceny nabycia pojazdu.
3. Miejscem wydania przedmiotowego samochodu będzie siedziba Sprzedającego w
Warszawie przy ul. Chocimskiej 6. Wraz z pojazdem Sprzedający wyda Kupującemu
wszystkie posiadane przez niego dokumenty dotyczące pojazdu w tym Kartę pojazdu,
instrukcję obsługi, książkę serwisową, dowód rejestracyjny.
4. Wydanie pojazdu wraz z dokumentami nastąpi na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego podpisanego przez Kupującego i Sprzedającego. Z chwilą podpisania
protokołu rzeczonego na Kupującego przechodzą wszelkie prawa i obowiązki związane
z przedmiotem umowy.
5. Wydanie pojazdu nastąpi w dniu roboczym.
§4
Dane osobowe
1. Strony w celu realizacji czynności objętych umową udostępniają dane osobowe
pracowników w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy, w tym: imię
i nazwisko, stanowisko, adres email, nr telefonu.
2. Strony zobowiązują się do wykonywania w stosunku do tych osób, obowiązków
administratora danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych osobowych (RODO), ustawą o ochronie danych osobowych, przepisami prawa
powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych.
3. Strony zobowiązują się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia
poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu
z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
4. Strony zobowiązują się do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą,
obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i art. 14 RODO.
§5
Postanowienia końcowe
1. Strony wyznaczają następujące osoby uprawnione do kontaktów w związku z realizacją niniejszej
Umowy:
a) po stronie Sprzedającego:…………………………………….…., tel.: ………., e-mail: ………………..
b) po stronie Nabywcy::…………………................................…, tel.: ………., e-mail: ………………..
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2. Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego.
3. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji umowy podlegają rozpoznaniu przez
sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
4. Za dzień roboczy Strony uważają każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem
niedziel, sobót, świąt i dni wolnych ustawowo.
5. Prawem właściwym dla oceny umowy jest prawo polskie.
6. Nabywca nie może dokonać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub
obowiązków wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego
udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.
7. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia umowy staną się nieważne lub
bezskuteczne, pozostałe postanowienia umowy pozostają w mocy i są wiążące we
wzajemnych stosunkach Stron. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego
lub więcej postanowień umowy, Strony zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia
takiej treści umowy, która będzie optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron,
celowi i przeznaczeniu umowy oraz zaistniałym okolicznościom.
8. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. W zakresie nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320).
10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Sprzedającego i jeden dla Nabywcy.

………………………………………….
podpis Sprzedającego

……………………………………..
podpis Nabywcy

14 | S t r o n a

