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Łódź, dnia 27 października 2021r. 
 

OGŁOSZENIE  
o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Hyundai Getz 

 
RCKiK w Łodzi, działając na podstawie art. 701 oraz art. 703-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1740) oraz zgodnie z § 2 ust. 3 Zarządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2012r. w sprawie zasad zbywania aktywów trwałych 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez ministra 
właściwego do spraw zdrowia a także oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz 
użyczenie (Dz. Urz. Ministra Zdrowia z 2012r. poz.104 ze zmianami), ogłasza pisemny 
przetarg na sprzedaż samochodu osobowego. 
 
1. Nazwa i siedziba Organizatora:  

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi 
ul. Franciszkańska 17/25 
91-433 Łódź 
 

2. Przedmiot przetargu: 
a. Przedmiotem niniejszego przetargu jest sprzedaż samochodu osobowego marki 

Hyundai Getz 1.1 MR’05, wersja Comfort 
b. Podstawowe dane pojazdu: 

Rok produkcji: 2009 
Data pierwszej rejestracji: 01.09.2009r. 
Nr VIN: KMHBT51GP9U899395 
Nr rejestracyjny: EL979HC 
Przebieg: 112 700 km 
Kolor powłoki lakierowej: czerwony 
Rodzaj nadwozia: hatchback 5 drzwiowy 
Rodzaj paliwa: benzyna + lpg 
Jednostka napędowa: z zapłonem iskrowym (wtrysk) 
Pojemność / moc silnika: 1086 cm3 / 48 kW (65 KM) 
Skrzynia biegów: manualna 
Rodzaj napędu: przedni (4x2) 
- szczegółowe dane zawarte są w opinii technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do 
ogłoszenia 

c. Osoby upoważnione do udzielania informacji:  

 o przedmiocie sprzedaży: Kierownik Sekcji Transportu, Pan Łukasz 
Malczewski, tel. 506 054 323. 

 w sprawach formalnych: Pani Sylwia Drzewiecka, tel. 609 044 355 
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d. Oględziny pojazdu możliwe będą w siedzibie RCKiK w dniach 27.10-
09.11.2021r. w godzinach 8.00-14.00., po uprzednim telefonicznym ustaleniu 
dokładnego terminu i godziny z Kierownikiem Sekcji Transportu. 

  
3. Cena wywoławcza: 6 700,00 zł 

 
4. Informacje dotyczące wadium:  

a. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium 
b. Wysokość wadium: 300,00 zł 
c. Wadium należy wnieść najpóźniej do upływu terminu składania ofert, tzn. do dnia 

i godziny składania ofert, określonych w pkt. 5 lit. a, w formie przelewu. O 
ważności wniesienia wadium decyduje data i godzina jego faktycznego wpływu na 
konto Organizatora 

d. Wadium należy wnieść  przelewem na konto Organizatora nr: 
67 1130 1163 0014 7048 7920 0003,  
w tytule przelewu podając „Wadium – sprzedaż samochodu Hyundai Getz” 

e. wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte lub wybrane, 
zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a Oferentowi, 
którego oferta zostanie wybrana - zostanie zaliczone na poczet ceny 

f. wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli:  
 żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie 

wywoławczej, 

 oferent, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy. 
 

5. Miejsce, termin i sposób składania ofert, termin związania ofertą: 
a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 10.11.2021r. do godz. 12.00 w 

sekretariacie (I piętro pokój nr 83). Sekretariat pracuje w dni robocze w godz. 
7.30-15.05. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: 
„Sprzedaż samochodu Hyundai Getz, nie otwierać przed dniem 10.11.2021r. 
godz. 12.30” 

b. Organizator dopuszcza elektroniczne składanie ofert. W takim przypadku ofertę 
należy złożyć do dnia 10.11.2021r. do godz. 12.00 za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: s.drzewiecka@krwiodawstwo.pl. W tytule wiadomości 
należy wpisać: Sprzedaż samochodu Hyundai Getz. 
UWAGA: oferta musi być podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem osobistym lub zaufanym. 

c. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert. 
 

6. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.11.2021r. o godz. 12.30 
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7. Sposób przygotowania oferty: 
a. Oferta powinna być sporządzona czytelnie, w języku polskim winna być złożona 

na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 
b. Oferta winna zawierać imię, nazwisko i adres Oferenta (osoba fizyczna 

nieprowadząca działalności gospodarczej) lub nazwę /firmę i adres siedziby. 
c. Oferta musi zawierać oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, sposób kontaktu z 

oferentem oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu 
przetargu. 
UWAGA: oferowana cena nie może być niższa, niż cena wywoławcza. 

d. Oferta winna być podpisana. 
e. W przypadku, gdy ofertę składa firma lub instytucja, oferta winna być podpisana 

przez upoważnioną do tego osobę. W związku z tym do oferty należy dołączyć: 

 Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), wystawiony nie 
wcześniej, niż 6 m-cy przed terminem składania ofert. Nie wymaga się 
złożenia ww. dokumentów, jeżeli są one dostępne do pobrania z 
ogólnodostępnych baz on-line 

 Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie do 
reprezentowania firmy nie wynika z dokumentów rejestrowych 

 
8. Informacje ogólne 

a. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym przetargu. W związku z 
tym przetarg wygra Oferent, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, z ceną 
najwyższą spośród wszystkich złożonych ofert. 

b. Oferta uznana zostanie za nieważną, jeśli złożona będzie niezgodnie z treścią 
niniejszego ogłoszenia, tzn: 

 zostanie złożona po terminie 

 oferowana cena będzie niższa od ceny wywoławczej 

 nie będzie zwierała wszystkich wymaganych informacji 

 nie zostanie zabezpieczona wadium (wadium nie będzie się znajdowało na 
koncie Organizatora do dnia i godziny składania ofert) 

c. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Oferentów zaoferuje tę samą najwyższą cenę, 
Organizator samodzielnie wybierze zwycięzcę lub zaprosi tych Oferentów do 
kontynuowaniu przetargu w formie licytacji, wyznaczając jednocześnie termin 
licytacji. Licytacja odbędzie się, jeśli co najmniej jeden Oferent zaoferuje co 
najmniej jedno postąpienie powyżej wcześniej zaoferowanej ceny. 

d. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub zamknięciu przetargu bez 
dokonania wyboru oferty, Organizator powiadomi Oferentów o wyniku przetargu 

e. Zawarcie umowy następuje z chwilą wyboru oferty. Umowa zawarta zostanie 
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia 

f. Nabywca (tzn. Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza) jest 
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zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży 
lub w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nie dłuższym niż 7 dni, chyba 
że w umowie określony zostanie inny termin. Przedmiot przetargu zostanie 
wydany Nabywcy po uiszczeniu zapłaty. 

g. Jeśli Nabywca uchyla się od zawarcia umowy lub nie uiści ceny nabycia, 
Organizator wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych lub ogłosi 
nowy przetarg. 

h. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

 zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert 

 odwołania lub zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny  
i. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu przetargu. 
j. Sprzedaż przedmiotu przetargu nie może być dokonana na rzecz: 

 osób trzecich pozostających w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w RCKiK, 

 Dyrektora RCKiK i jego zastępców, 

 podmiotów utworzonych przez RCKiK oraz podmiotów w których RCKiK 
lub osoby pełniące funkcje kierownicze w RCKiK, posiadają większość 
głosów uprawniających do głosowania na walnym zgromadzeniu lub 
pełnią funkcje w ich organach, a także podmiotów w stosunku do których 
mogłoby powstać podejrzenie uprzywilejowanego ich traktowania. 
 

9. Ochrona danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 oraz odpowiednio art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 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) zwanego 
dalej RODO, informujemy, iż:  

a. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi (91-433) z siedzibą przy ul. 
Franciszkańskiej, tel.: +48 42 61 61 400, e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.pl 

b. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych 
przez Administratora można kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie 
na adres administratora lub mailowo na adres iod@krwiodawstwo.pl  

c. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust.1 pkt 
c)  oraz art. 9, art. 10 RODO w związku z udziałem w przetargu na sprzedaż 
samochodu 

d. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na 
podstawie przepisów prawa (np. osoby lub podmioty, którym zostanie 
udostępniona dokumentacja postępowania w związku z dostępem do informacji 
publicznej), a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w 
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związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, 
dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem)  

e. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia 
roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż pojazdu, bądź 4 lata od dnia 
zakończenia postępowania w przypadku niewygrania postępowania, 

f. obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa 
dotyczących jest wymogiem udziału w postępowaniu, 

g. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany,  

h. stosownie do art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 
posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych dotyczące ich 
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, 

i. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
j. nie przysługuje Państwu prawo usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, 

d lub e), prawo przenoszenia danych (art. 20), prawo sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych (art. 21) ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania Państwa danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 
Załączniki:       

 opinia techniczna 

 formularz ofertowy 

 wzór umowy 


