OgNoszenie o drugim przetargu publicznym na
sprzeda2 samochodow Fiat Panda oraz Gitroen

Berlingo
Wielkopolski Wojewodzki Inspektor Ochrony RoSllin iNasiennictwa
rcglasza pienruszy przetarg publiczny na sprzedaZ zbqdnych skladnikow
majqtkowych llj samochodow osobowych Fiat Panda oraz Citroen
lBerlingo,

l.

Miejsce itermin otwarcia ofert:

Otwarcie drugiego przetargu publicznego odbqdzie sig w dniu 20.04.2022 r.
rr Eodz. 12:00 w siedzibie sprzedajqcego - 'Wojewodzkim Inspektoracie Ochrony
lRo5[in i Nasiennictwa w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250 B (pokoj 226).

lll.

Pnzedmiot przetargu i cena wywoNawcza

Dane indentyfikacyjne

1. Samoch6d osobowy - Fiat Panda,
- numer rejestracyjny PO 2336M,
- rodzaj paliwa benzynalgaz,
- rok produkcji 2004,
- przebieg na 31 grudnia2021r. -'fl73623 km,
- przeglqd techniczny wa2ny do dnia 15.04.2022
- ubezpieczenie AC/OC/NNW do 31.12.2022 r.

r.

Cna wywolawcza: 1500,00 zl brutto
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2. Samoch6d osobowy - Fiat Panda
- numer rejestracyjny PO 8903V,
- rodzaj paliwa benzyna/ gaz,
- rok produkcji 2005,
- przebieg do 31 gnudnia 202'l r. - 117264 km,
- pzeglqd techniczny wa2ny do dnia ,14.09.2022t r.
- ubezpieczenie AG/OC/NNW do 31.12.2022 r.
Cena wywolawcza: 1500,00 zl brutto
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Samoch6d osobowy - Fiat Panda
- numer rejestracyjny PO 2339M,
- rodzaj paliwa benzyna/ gaz,
- rok produkcji 2004,
- przebieg do 31 grudnia 2A21 r. - 158988 km,
- przeglqd teahniczny wa2ny do dnia Xll2022 r.
- ubezpieczenie AG/OC/NNW do 31.12.2A22 r.

Cena wywolawcza: f 300,00 zl brutto
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Samoch6d osobowy - Citroen Berlingo
- numer rejestracyjny PO 04260,
- rodzaj paliwa benzynal gaz,
- rok produkcji 2000,
- przebieg do 31 grudnia2021r. - 192800 km,
- przeglqd techniczny wa2ny do dnia 15"09.2022 r.
- ubezpieczenie AG/OC/NNW do 31.12.2022 r.

Cena wywolawcza: 2000,00 zl brutto
skladnik

:W27600

po uprzednjm uzqodnieniu terminu.

5. Samoch6d osobowy - Citroen Berlingo
- numer rejestracyjny PO 21622,
- rodzaj paliwa benzynal gaz,
- rok produkcji 2000,
- przebieg do 31 grudnia 2A2'l r. - 263476 km,
- przeglqd techniczny wa2ny do dnria 24.09.2022
- ubezpieczenie AC/OC/NNW do 3,1.12.2022 r.

r.

Cena wywolawcza:2000,00 zl brutto

6.

Samoch6d osobowy - Fiat Panda
- numer rejestracyjny PO 2338M,
- rodzaj paliwa benzynal gaz,
- rok produkcji 2004,
- przebieg do 31 grudnia 2021 r. - 162746km,
- przeglqd techniczny wa2ny do dnia 5.05.2022 r.
- ubezpieczenie AG/OC/NNW do 31.12.2022 r.

C,ena

wywolawcza:

1

300,00 zl brutto
WIORiN

._al,

O$qdowskieao 1 c tel. 62 7 254236 po uarzednim uzeodnieniu te[n]!l.q,

Samoch6d osobowy - Fiat Panda
- numer rejestracyjny PO 2341M,
- rodzaj paliwa benzynalgaz,
- rok produkcji 2004,
- przebieg do 31 grudnia2O21r. - 207595 km,
- paeglqd techniczny wa2ny do dnia 1.10.2022 r.
- ubezpieczenie AC/OC/NNW do 31.12.2022 r.
Cena wywolawcza;

1

500,00 zl

Kosciuszkt

powyzej adresach,

od poniedzialku do piqtku w godzinach g:00-14:oo

poprzedzaiqcego dzien przetargu po uprzednim umowienfru terrninu oglqdzin.
pod numerem
61 8605926.
Osobq upowaznionq do udzielania informacji w przedmiocie przetargu jest k
Dzialu Adm inistracyjnego Anna Czaja.

Dodatkowe informacje mozna uzyskac telefonicznie
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efonu

V. Wadium

1.

Warunkiem przystqpienia do przetargu jest wplata waclium w wysoko6ci

1O

wywolawczych,

2. Wadium
3.
4.
5,

'V.

nale2y wplacic na konto bankowe WojeworJzl,liego Inspektoratu
Roslin iNasiennictwa w Poznaniu nr 67 1010 1469 0059 5913 9120 O0OO
20.04.2022 r. do godziny 23:59 (liczy siq data wplywu na konto bankowe wloRl
wadium zlo2one przez oferent6w, ktorych oferty nie zostaly wybrane
w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru oferty lub odrzur:enia oferly.
Wadium zlo2one przez nabywcq zalicza siq na poczet ceny.
wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, ktory wygral
publiczny, uchyli siQ od zawarcia umowy sprzecJazy (wzor umowy
Zalqcznik nr 3).

Wymagania jakim powinna odpowiada6 oferta

Ofeda pisemna (stanowi Zalqcznik nr 2) zlo2ona w toku przetargu pqwinna zawierac.

1. imiq i nazwisko oraz adres Oferenta,
2. oferowanq cenq i warunki jej zaplaly,
3. oswiadczenie crferenta,2e zapoznal siq ze stanem

4.. potwierdzenie wplaty wadium,

przedmiotu przetargu,

%
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L

Termin, miejsce i tryb zfoienia oferty oraz okres, w kt6rym oferta jest wiqiqca
naleZy zlo2yc do dnia 20.04.2022 r. do godziny 11:00 (liczy siq data
siedzibie organizatora przetargu - Biuro obslugi Klienta \ffojewodzkiego
hrony Ro6lin w Poznaniu,
jest wiqzqca w okresie 30 dni od terminu otwarcia ofert,
I

nafe2y zlo2yt, oddzielnie na ka2dy z wymienionych skladnik6w majq

y

bez
lub

Zastrzeienia przysfugujqce organizatorowi przetargu

rganizator przetargu zastrzega sobie prawo zamkniqcia przetargu bez wybrania
przyczyny.

Inspektor
Nasiennictwa w P

v
antu

Za

Poznari, dnia 5 kwietn

nr'l
2022 r.

Opis samochod6w osobowych Fiat Panda i Citroen Berlingo, bqdqcych Srodki
trwalymi pozostaiqcymi w dyspozycji Wojew6dzkiego Insprektoratu Ochrony R
i Nasiennictwa w Poznaniu
f

.

Samoch6d osobowy - Fiat Panda
- numer rejestracyjny PO 2336M,
- rodzaj pafiwa benzynalgaz,
- nok produkcji 2004,
- przebieg na 31 grudnia202'1r. - 173623 km,
- przegfEd techniczny wa2ny do dnia 15.04.2022
- ubezpieczenie AG/OC/NNW do 31.12.2022 r.

r.

(wymiana progow, konieczne prace blacharsko- lakiernicze)

2. Samoch6d osobowy - Fiat panda
- numer rejestracyjny PO 8903V,
- rodzaj paliwa benzynal gaz,
- rok produkcji 2005,
- przebieg do 31 grudnia2021 r.-117264km,
- przeglqd techniczny wa2ny do dnia ,14.09.2022
- ubezpieczenie AC/OC/NNW do 31.12.2022 r.

r.

(rdza na progach i nadkolach, uszkodzony zamek drzwi przedrrich, Swiatta droqowe nte

uszkodzony przelqczn ik)

zialajq

-

8527

3, Samoch6d osobowy - Fiat panda
- numer rejestracyjny PO 2339M,
- rodzaj pafiwa benzynal gaz,
- rok produkcji 2004,
- przebieg do 31 grudnia 2021r. - 158988 km,
- przeglqd techniczny wa2ny do dnia Xll2022 r.
- ubezpieczenie AG/OC/NNW do 31.12.2022 r.
(rdza na progach, zacinaiqca sig stacyjka, nie dziala gniazd,o pasa bezpieczehstwa
r-rszkodzony fotel kierowcy)

rerowcy,

4. Samoch6d osobowy - Citnoen Berlingo
- numer rejestracyjny PO 04260,
- rodzaj paliwa benzynal gaz,
- rok produkcji 2000,
- przebieg do 31 grudnia2021r. - 192800km,
- przegfqd techniczny wa2ny do dnia 15.09.2022
- ubezpieczenie AC/OC/NNW do 31.12.2022 r.

r.

blokowanie pedalu gazu, nieszczelny tlumik, tylna belka do regenerrzlcji, stuki przy skrqcie w
prawo, wymiana oleju w skrzyni bieg6w, blokada przedniego pasa brezpieczehstwa)

27600

5. Samoch6d osobowy - Gitnoen Berlingo
- numer rejestracyjny PO 2'1622,
- rodzaj paf iwa benzynal gaz,
- rok produkcji 2000,
- przebieg do 31 grudnta 2021 r. - 263426 km,
- przeglqd techniczny wa2ny do dnia 24.09.2022
- ubezpieczenie AG/OC/NNW do 3,1.12.2022 r.

r.

(naprawa skorodowanych prog6w, konieczne naprawy blilchiarsko
amortyzatorow, oraz naprawa zamk6w drzwi samocllodu)

6,

-

lakiernicze,

Samoch6d osobowy - Fiat panda
- numer rejestracyjny PO 2338M,
- rodzaj paliwa benzynal gaz,
- rok produkcji 2004,
- przebieg do 31 grudnia 2A2j r. - 162746km,
- przeglqd techniczny wa2ny do dnia 5.A5.2022 r.
- ubezpieczenie AC/OC/NNW do 31.12.2022 r.

(naprawa progow w samochodzie, konieczne prace blacharsko - lilkiernicze)

lJLe)qrodowskieqo 1c tel. 62 7254236 po uprzednim uzqodnieniu lerrninu,

l.

- Fiat panda
- numer rejestracyjny PO 2841M,
- rodzaj paliwa benzynal gaz,
- rok produkcjl 2004,
- przebieg do 31 grudnia2021' r. - 207595 km.
- przeglqd techniczny wa2ny do dnia 1.j0.2022 r.
- ubezpieczenie AC/OC/NNW do 3,1.12.2022 r.

Siamoch6d osobowy

(niezbgdnie naprawa zamkniqcia wlewu paliwa oraz klamek w drzwiach samochodu)
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prawa

(miejscowosc,

PESEL, w przypadku firm NIP lub REGON)

numer telefonu)

oferta na zakup samoahodu osobowego Fiat Panda / Gitroen Berlingo

*
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)

rej.

samoch6d osobowy Fiat Panda nr
bqdqcego w uzytkowaniu wlc
Poznari, ul. Grunwaldzka2S0B, O0-166 poznah - Oddziat
.....,.,
za kwotq

brutto.

.

.,.

w......

... zl, slownre:

.

) samoch6d osobowy citroen Berlingo nr rej
... .... bqclalcego w uzytkowaniu
WIOR|N Poznan, ul. Grunwaldzka 2508, 60-166 poznan - Oddzial
w.., ...
za kwotg

brutto.

.... ... zl, slownie:

ra2am zgodg, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najk,crzystniejszej pod r
rowanej ceny, kwota wadium zostala zaliczona na poczet ceny. Pozostalq kwotq
obowiqzujq sig wptacic przelewem na konto Wojewodzkiego lnspektoratu Ochrony
Nasiennictwa w Poznaniu w ciqgu 7 drri od podpisania umowy.
rW

nr:

Qqem
oSlin

przypadku nie wybrania mojej oferty wplacone wadium prosze przekazae na

Do oferty dolqczam:
1

Z

o

oswraoczente oferenta,
zapoznaniu siq ze stanem pzedmiotu
ponoszeniem odpowiedzialnoS6 za skutki wynikajqce z rezygnaqi z oglqdzrn,
dowod wptaty wadium,

"!iepotrzebne skre6lic

(c:zytelny podpis)

u lub

Wz6r

UMOWA KUPNA . SPRZEDAZY
rta w

dniu

..,... w poznaniu pomiq<jzy:

przedajqcym : wojewodzkim Inspektoracie ochrony Roslin i Nasiennictwa w
reprezentowanym przez
NIP: 779-21-72-46G Adres: ul. Grunwaldzka 2S0 B. 60-166

upujEcym (imiq i nazwisko),.
NIP:

odzaj i nr dokumentu tozsamo6ci:
ny przez
s1

rzedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie w{asnosci rzeczy ruchomej
znanej za zbgdny skladnik majqtku ruchomego zgodnie z g 9 lRozporzqdzenia
Rady
linisrtrow z dnia 21 pahdzierntKa 2oi9 roku w sprawie szczeg6lowego
sposobu
ospodarowania skladrrikami rzeczowymi majqtku ruchomego {ik:arbu pahstwa
(Dz.
pecyfikacja.

s2

jlf::1:,.U:y oswiadcza,,2e

pojazd bqdqcy przedmiotem umowy stanowi jego
nq
vflasnoS6, jest wolny od wad prawnych oraz pra\ t os6b trzecich,
ze nie toczy sig Zadne
trfostqpowanie, kt6rego przedmiotem jest ten pojazcj, ze nie stanowi on r6wniez
miotu

z:,labezpieczenia.

s3

1.

f(upujqcy zobowiqzuje sig zaplacic przelewem c,eng oferowianE zaprzedmiot
=l t^r' '++^ t^.^'..^i^. -^---:-,szonq
szonq o kwotg
.. zf (slownie:
rzez Kupujqcego tytutem wniesienia wadiu rna
8 1010 1469 0059 St9Z2 31OO O0O0 w term ie7
zaplaty uwa2a siq dzieri uznania Srodkov na
riacnunKu bankowym sprzedaiqcego. podstawq do dokonania
zaplatyjest rach
otrzymany w dniu podpisania umowy.
w wypadku opoznienia Kupuiqcego w zapracie ceny, spr;zedaiqcy jest uprawni
naliczenia mu odsetek ustawowvch,

+i

Kwotg

qcy zobowiqzan y jest przed stawi c S przed aj qcem u d owod wplaty lub
oraz numer rachunku bankowego, z kt6rego dokonat wplaty na konto Sprzedaj
p6zniej niz w ciqgu 7 dni od dnia podpisania umowy.

Ku puj

dzien
nte

s4

na zecz kupujqcego wlasno50
niniejszej umowy za kwotg
okre6lonq

Sprzedajqcy przenosi
U

m nt^/\/

pojazdu okreSloneg

wS3l

wsl
niejszej

Kupujacy dokona ubezpieczenia

s5
1

J

Strony zg od n ie wylqczajq od powiedzial noSc S przedaj gceg o z tytuly rqkojmi.
Sppzedajqcy nie udziela gwarancji na przedmiot umowy.
Kupujqcy oSwiadcza, 2e zapoznal siq ze stanem praWn,yrn i technicznym prz
sprzedazy i zrzeka sig wszelkich roszczeh.

s6

trony ustalily, 2e wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikaiqce
inierjszej umowy orazkoszty optaty skarbowej obciq2ajq Kupujqcego.

s7

sprawach nie uregulowanych w n niejszej umowie zastosowanie maia
tyrn zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.

s8
iniejszq umowQ sporzqdzono
ze stron.

Sprzedajqcy

w dw6ch jednobrzmiqcych

eg;zemplarzach,

poJ

miotu

) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdq rar celu zwiqz:anynr z udzialem w
a sprzeda2 samochodu sluzbowego i ewentualnir= z zawarcirern urnowy kupna-s1
) stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w op"r.i,
przeslankq legalnosci przetwarzania, o kt6rej mowa w art. 6 ,rst. .i lit b RoDo;

Pani/Pana dane osobowe mogq byc udostqpniane innynr proclrniotom jezeli
iqzek
,
pani/pana-danych
ki uvuzlu
bgdzie wynikac
przepis6w prawa. Do lrantlPana
wyrrrKau z przeplsow
danych mOgq
mogq teZ
iez miec
n
dOStep
rnioty przetwarzaiqce dane w naszym imieniu, np. podmi,cty
..'--J-...____'?-swiadciqce pomoc bra*na,
Uslugi informatyczne, usluqi niszczenia dokument6w' iat< r6rrunia:i inni artminio+'or^"-,,l.to^,,^L

q,) prodanie przez Paniq/Pana danych
fonieczne do wzigcia udzialu w przetargu
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych oso
',tautamatyzowany, stosowanie do a11. 22 R

fl)

posiada Pani/Pan:

. na podstawie art. '15 RODO prawo

dotyczqcych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobo
na podstawie aft. 1B RoDo prawo 2i}dania ocl administraiora ogra
przelwarzania danych osobowych z zastrze2eniem przypadkow, o ktoryJh
art. 18 ust.2 RODO,
r pfowo do wniesienia skargi do prezesa Urzgdu ochrony Danych osobow
, 90y
uzna P anil P an, 2e przetw arzan ie d a n ych osrc bowych F,er n iTpa na d otyczqcycn
arusza
przepisy
RODO;
PtZ.uPtSy n\JuL.r,
przysluguje
nie
PaniiPanu:
Q)
w zwiEzku z arl. 17 ust. 3 rit. b,d rub e RoDo prawo do usuniecia danvch
pr?wo do przenoszenia danych rrsobowych, o kt6rym mrcwa w art.
20 RoDo;

.'

'
o
. na podstawie art. 21 RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
osobowych, gdy2 podstawq prawnq przetwarzania parri/pana danvch
aft. 6 ust. 1 lit. bl RODO.

ych
h jest

