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OGŁOSZENIE

o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodów

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż 

następujących używanych samochodów służbowych:

1) Lublin rok produkcji 2000

2) Fiat Seicento rok produkcji 2007

3) Fiat Seicento rok produkcji 2007

4) Fiat Seicento rok produkcji 2002

5) Fiat Seicento rok produkcji 2004

6) Fiat Seicento rok produkcji 2002

7) Fiat Seicento rok produkcji 2002

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 Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1740 ze zm.) na warunkach określonych w Ogłoszeniu.

I. Nazwa i siedziba Sprzedającego

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17; 05-075 

Warszawa -  Wesoła; e-mail da-warszawa@piorin.gov.pl;  tel. 22 773 59 08 wew. 101

II. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu

1. Postępowanie przetargowe prowadzone jest w siedzibie Sprzedającego przy ul. ul. Żółkiewskiego 17; 05-

075 Warszawa -  Wesoła.

2. Pisemną ofertę przetargową, sporządzoną zgodnie z wymogami opisanymi w pkt. VI  Ogłoszenia, należy 

złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.08.2022 r. do godziny 1100 .

3. Jawne otwarcie ofert odbędzie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 

Warszawie przy ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa – Wesoła dnia 17.08.2022 r. o godzinie 1200 w 

Sali konferencyjnej WIORiN w Warszawie.

III. Przedmiot przetargu

2. Przedmiotem sprzedaży w procedurze przetargowej są wyszczególnione w Tabeli nr 1. używane 

samochody o następujących parametrach :

wi-warszawa@piorin.gov.pl piorin.gov.pl

mailto:da-warszawa@piorin.gov.pl
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Tabela nr 1:

Część 
przetargu

Marka i typ 
pojazdu

Numer 
rejestracyjny

Rok 
produkcji

Przebieg 
(w km)

Wysokość 
wadium (w zł)

Cena wywoławcza 
(w zł)

Część 1) Lublin WSW 769A 2000 167447 444,80 4 440,80

Część 2) Fiat Seicento WGM 52TM 2007 140 424 432,00 4 320,00

Część 3) Fiat Seicento WO 19482 2002 136 860 320,00 3 200,00

Część 4) Fiat Seicento WCI 72CC 2004 107 720 392,00 3 919,35

Część 5) Fiat Seicento WR 9150M 2002 146 859 312,00  3 119,99

Część 6) Fiat Seicento WKZ G483 2002 170 711 234,00 2 340,00

Część 7) Fiat Seicento WSK 69JF 2007 108 920 390,00 3 900,00

3. Przedmioty będące przedmiotem przetargu w Części 1), 2), 3), 4), 5) można obejrzeć pod adresem: 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-

075 Warszawa-Wesoła w terminie od 05.08.2022 r. do dnia 17.08.2022 r., po uprzednim kontakcie z 

Kierownikiem Działu Administracyjnego – tel. 22 773 59 08 wew. 101.

4. Samochód  Część 6) można obejrzeć pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Grójcu, ul. Mogielnicka 28, 05-600 Grójec w terminie od 

05.08.2022 r. do dnia 17.08.2022 r., po uprzednim kontakcie z Kierownikiem Oddziału - tel. 48 664 25 

38.

5. Samochód Cześć 7) można obejrzeć pod adresem Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, ul. Gen. Okulickiego 3, 05-825 

Grodzisk Mazowieckim w terminie od 05.08.2022 r. do dnia 17.08.2022 r., po uprzednim kontakcie z 

Kierownikiem Oddziału - tel. 22 755 60 07

IV. Wadium

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie (wpłacenie) wadium w kwotach odpowiadających 

poszczególnym Częściom wyszczególnionym w Tabeli nr 1. dla każdego przedmiotu przetargu osobno z 

podaniem w tytule wpłaty, którego z Części dotyczy.

2. Wadium należy wnieść (wpłacić) do 17.08.2022 r. do godz. 1200 na nr konta NBP 20 1010 1010 0057 

9913 9130 0000. O terminie wniesienia wadium rozstrzyga chwila zaksięgowania wadium na rachunku 

Sprzedającego.

3. Brak wniesienia wymaganego wadium w określonym terminie i kwocie 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 oferty lub odrzucenia oferty. W taki sam 

sposób Sprzedający zwróci wadium w przypadku jego wniesienia bez złożenia oferty oraz w przypadku 

wycofania oferty.
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5. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zalicza się na 

poczet ceny.

6. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Sprzedającego, w przypadku gdy oferent, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, nie zapłaci w ciągu 7 dni od zawarcia umowy ceny nabycia 

pojazdu lub uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

V. Cena wywoławcza

1. Cena wywoławcza poszczególnych przedmiotów przetargu przedstawiona jest w Tabeli nr 1.

2. Cenę wywoławczą dla poszczególnych przedmiotów przetargu stanowi wartość rynkowa każdego z nich.

3. Kryterium oceny wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej z siedmiu Części stanowi najwyższa cena 

zaproponowana przez Oferenta.

4. Zaoferowana cena nie może być niższa, niż cena wywoławcza. Oferta zawierająca niższą cenę od ceny 

wywoławczej podlega odrzuceniu. 

VI. Wymagania przedmiotowe oferty

1. Oferta przetargowa powinna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, zgodnie 

ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

VII. Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę na zakup samochodu należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. VI 

Ogłoszenia i złożyć w jednym egzemplarzu (oryginale). 

2. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Warszawie przy ul. Żółkiewskiego 17, 05- 075 Warszawa – Wesoła na parterze pok. Nr 7 lub na 

adres: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie przy ul. 

Żółkiewskiego 17, 05- 075 Warszawa – Wesoła do dnia 17.08.2022 r. do godziny 11.00.

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą i adresem Oferenta oraz 

opisane : „Oferta na zakup samochodu………….– CZĘŚĆ ………..” „Nie otwierać przed dniem 

17.08.2022 r. godz. 12.00”.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. O terminie złożenia 

oferty rozstrzyga moment wpływu do Sprzedającego.

5. Termin związania ofertą  wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.

VIII. Warunki i zastrzeżenia przetargu

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

2. Przetarg publiczny, w danej Części, może się odbyć jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna ważna 

oferta.

3. Oferent może wycofać ofertę i domagać się zwrotu wniesionego wadium poprzez złożenie przed 

ustalonym terminem otwarcia ofert na adres Sprzedającego, w sposób opisany dla złożenia oferty, 

pisemnego oświadczenia o wycofaniu złożonej oferty, ze wskazaniem nazwy banku i nr rachunku na jaki 

powinno zostać zwrócone wadium.

4. Sprzedający odrzuca ofertę, gdy:
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a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub poprzez oferenta, który 

nie wniósł wadium,

b) nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą 

inną wątpliwość a ich uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej 

za nową ofertę,

5. O odrzuceniu oferty Sprzedający zawiadamia Oferenta niezwłocznie.

6. Przetarg, w danej Części,  wygra Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę. Kryterium oceny ofert stanowi 

cena 100%.

7. Jeżeli kilku Oferentów zaoferuje tę samą cenę za dany przedmiot przetargu, Sprzedający będzie 

kontynuował przetarg pomiędzy tymi Oferentami w formie licytacji (aukcji), określając kwotę 

minimalnego postąpienia. Jeżeli Oferenci będą obecni na otwarciu ofert to licytacja zostanie 

przeprowadzona bezpośrednio po ocenie ofert. W przypadku nieobecności któregokolwiek z tych 

Oferentów, Sprzedający wyznaczy termin i miejsce licytacji o którym powiadomi tych Oferentów. W 

toku licytacji oferty będą składane ustnie, zgodnie z ustaloną kwotą postąpienia. Oferta złożona w trakcie 

licytacji przestaje wiązać , gdy inny oferent złoży ofertę korzystniejszą. W przypadku braku postąpień 

Sprzedający udzieli przybicia wiążącej ofercie. Przybicie zostanie udzielone Oferentowi, który zaoferuje 

najniższą cenę a pozostali, do momentu ogłoszenia tej ceny po raz trzeci, nie zaoferują wyższej kwoty. 

Jeżeli na licytacji nie pojawi się żaden z Oferentów lub żaden nie zaoferuje wyższej ceny niż złożona w 

pisemnej ofercie, Sprzedający dokona losowego wyboru oferty pisemnej spośród ofert o tej samej cenie 

nabycia pojazdu.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanych samochodów używanych.

9. Sprzedający poinformuje o wyniku przetargu i odrzuceniu oferty.

IX. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży

1. Zawarcie umowy nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej z Części.

2. Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia na nr konta NBP O/O Warszawa 36 1010 1010 

0057 9922 3100 0000 w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury sprzedaży. Wydanie przedmiotu 

sprzedaży przez nabywcę nastąpi po okazaniu dowodu wpłaty pełnej kwoty oferowanej. Przy odbiorze 

samochodu obecny musi być pracownik WIORiN w Warszawie.

3. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

X. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w przetargu

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony roślin i Nasiennictwa w Warszawie przetwarza dane osobowe zawarte 

w ofertach w postępowaniu na sprzedaż samochodów używanych, a także znajdujące się w publicznie 

dostępnych rejestrach, w celu prowadzenia niniejszego postępowania.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne na potrzeby udziału niniejszym 

postępowaniu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dokonania oceny 

ofert i zawarcia umowy.

3. Zgodnie z art. 13 i 14 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 

119, str. 1, z późn. zm.), dalej jako RODO, informujemy, że:
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1) Administratorem Państwa danych osobowych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17; 05-075 Warszawa -  Wesoła, dalej jako WIORiN;

2) w WIORiN został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Pan Stanisław Skurzak, z którym można 

skontaktować się listownie na adres WIORiN lub elektronicznie pod adresem: odo-

warszawa@piorin.gov.pl.;

3) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, technicznej i 

organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami;

4) Administrator w ramach niniejszego postępowania przetwarza dane osobowe na podstawie zgody 

wyrażonej przez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz:

a) w celu przeprowadzenia przetargu - rozpatrzenia oferty zawarcia oraz wykonania umowy – wówczas 

podstawę prawną przetwarzania danych stanowi obowiązek Administratora związany z wykonaniem 

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub z podjęciem działań na żądanie osoby, której 

dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes 

Administratora polegający na możliwości bieżącego kontaktu z kontrahentami, tj. ich 

pracownikami/współpracownikami, w sprawach biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b) w celu realizacji obowiązków Administratora związanych z rachunkowością i obowiązkami 

podatkowymi, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunkowych, przechowywaniem 

dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej – wówczas podstawę prawną przetwarzania 

danych stanowią obowiązki prawne wynikające z przepisów o rachunkowości oraz przepisów 

podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub też by dochodzić ewentualnych roszczeń 

związanych z przetargiem i wykonaniem umowy w przypadku zaistnienia sporu – wówczas podstawę 

prawną przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO),

d) w celach archiwalnych - wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowią obowiązki prawne 

Administratora wynikające z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO);

5) dane osobowe przechowywane będą w oparciu o zasady obowiązujące WIORiN, wynikające z 

przepisów prawa, nie dłużej niż jest to niezbędne w określonych celach, w szczególności przez okres 

prowadzenia postępowania, a w przypadku zawarcia umowy przez okres niezbędny do wykonania 

umowy;

6) dostęp do danych osobowych, o ile to konieczne, mogą mieć podmioty:

a) uprawnione na podstawie przepisów prawa,

b) w ograniczonym zakresie te, z którymi współpracuje WIORiN, wyłącznie jednak i w oparciu o 

stosowne umowy, i na podstawie ustalonych zasad, w tym w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania 

danych zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, Pzp, czy obsługą 

korespondencji;
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7) decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania - 

automatycznego przypisywania lub przewidywania zachowań, preferencji czy postaw osoby, której dane 

zostały pozyskane;

8) dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego z 

zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach świadczenia na rzecz RPO 

usług przez Microsoft. W tych wyjątkowych sytuacjach przekazywanie danych odbywa się na podstawie 

zatwierdzonych przez Komisję Europejską instrumentów prawnych oraz wdrożonych przez RPO 

zabezpieczeń dodatkowych;

9) 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,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 93 Warszawa).

Załączniki:

1. Wzór formularza oferty (załącznik nr 1).

2. Istotne postanowienia umowy (załącznik nr 2).

Wojewódzki Inspektor

Andrzej Kiljański
(podpisano elektronicznie)
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