
Załącznik nr 2 do uchwały nr 288/339/22 
Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 29 marca 2022 roku 

 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM 
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH 

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
– POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH 

 
1. Nazwa i siedziba Organizatora przetargu: 

Województwo Pomorskie – Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 
ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, tel. 59 842 98 29 
email: biuro@pomorskieparki.pl 

 
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora przetargu w dniu 26.04.2022 rok o godz. 
11.00  
w pokoju nr 11., piętro II. 

 
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego; 

samochody będące przedmiotem przetargu można obejrzeć:  
 

1) Nissan Navara – Charzykowy, ul. Turystyczna 10, 
2) Citroen Berlingo – Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A.  

Szczegółowe informacje na temat samochodów można uzyskać pod nr. telefonu: 

1) Nissan Navara – tel. 52 39 60 964, osobą do kontaktu jest Pan Mariusz 

Grzempa 

2) Citroen Berlingo – tel. 59 842 98 29, osobą do kontaktu jest Pan Paweł 

Jakubowski 
 

Pytania, dodatkowe informacje dotyczące pojazdów należy przesyłać na adres poczty 
elektronicznej: biuro@pomorskieparki.pl. Osobami upoważnionymi do kontaktów są: 
Paweł Jakubowski, Joanna Rabenda. 
 

4. Rodzaj, typ, ilość pojazdów objętych postępowaniem oraz ceny wywoławcze: 
samochód ciężarowy marki Nissan Navara  

• numer rejestracyjny: GS 63605 
• nr VIN: VSKCVND40U0314156 
• rok produkcji: 2008, data pierwszej rejestracji  18.06.2008 r. 
• pojemność silnika 2488 cm³, moc silnika 126 kW (171 KM) 
• rodzaj nadwozia: pickup, 4  drzwiowy 
• rodzaj paliwa: olej napędowy 

Cena wywoławcza pojazdu: 15 900,00 złotych brutto 

oraz samochód osobowy marki Citroen Berlingo 
• numer rejestracyjny: GS 62363 
• nr VIN: VF7GJKFWB93132554 
• rok produkcji: 2004, data pierwszej rejestracji 28.06.2004 r. 
• pojemność silnika 1360 cm³, moc silnika 55 kW (75 KM) 
• rodzaj nadwozia: kombi, 5 drzwiowy 
• rodzaj paliwa: benzyna 

Cena wywoławcza pojazdu: 4 400,00 złotych brutto 



 
5. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia: 

1) Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej osobno dla każdego z ww. samochodów 
w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 25.04.2022 r. do godziny 13.00 na  
rachunek   bankowy Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych: 

    PKO BP nr 66 1020 1811 0000 0202 0312 5499 . 

2) Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Organizatora przetargu, przy czym 
wadium uznaje się za wniesione w dniu i o godzinie obciążenia rachunku bankowego 
Organizatora Przetargu, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Oferenta. 
Wadium musi wpłynąć na rachunek Organizatora przetargu przed upływem terminu 
określonego w pkt. 1. 

 
6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: 

1) Na każdy z samochodów można złożyć jedną ofertę. Oferta ze wskazaniem na jaki 
samochód jest składana, pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie 
pisemnej i musi  zawierać: 

a) imię i nazwisko, lub nazwę Oferenta, adres, telefon, e-mail. 

b) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej zaleca się dołączenie do 
oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w  przypadku przedsiębiorcy 
informacji o wpisie do CEIDG, 

c) oferowaną cenę za wybrany pojazd objęty przedmiotem  przetargu, 

d) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi 
w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi 
za wady fizyczne i prawne na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, 

e) dowód wniesienia obowiązującego wadium. 

2) Wzór formularza ofertowego oraz umowy załączono do niniejszego ogłoszenia 
odpowiednio jako załącznik nr 1 i załącznik nr 2. 

 
7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca: 

1) Ofertę na dany samochód należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi 
wskazywać nadawcę i adresata (Województwo Pomorskie – Pomorski Zespół Parków 
Krajobrazowych) oraz być  zatytułowana: 

"Oferta przetargowa na zakup samochodu osobowego/ciężarowego 
Nie otwierać przed dniem 26.04.2022 r. do godziny 10.30“ 

2) Oferty pisemne należy składać/przesłać nie później niż do dnia 26.04.2022 r. do 
godziny 10.30 w siedzibie/ na adres Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, ul. 
Poniatowskiego 4A, 76 -200 Słupsk (czynna w dni robocze, za  wyjątkiem sobót w 
godz. 7.30 -  15.30) 

UWAGA: wejście do budynku od str. ul. Bałtyckiej. Obowiązuje zachowanie 
obowiązujących obostrzeń związanych z COVID-19. 

3) Termin związania ofertą organizator przetargu określa na 30 dni. 
 
8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 
 
9. Inne informacje: 

1) Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki 
niniejszego regulaminu, zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym pojazdu oraz 
jego stanem technicznym i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz zrzeka się w tym 
zakresie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora przetargu, nadto Oferent 
wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne pojazdu na mocy art. 



558 § 1 Kodeksu cywilnego. 

2) Organizator przetargu wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę kupna 
pojazdu/ów objętych przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży pojazdu nie może być 
niższa od ceny wywoławczej. 

3) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego 
powyższej w ust. 5 niniejszego ogłoszenia. 

4) Wadium musi być wniesione wyłącznie w formie pieniężnej na konto Organizatora 
przetargu, w złotych polskich. 

5) Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 

6) Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną 
odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania 
wyboru lub odrzucenia oferty. 

7) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy: 

a) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, 

b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. 

8) Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji 
pomiędzy stronami. 

9) Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez 
Oferenta, który nie wniósł wadium, 

b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszego ogłoszenia, 
lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie 
wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

10) O odrzuceniu oferty Oferent zostanie powiadomiony. 

11) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany 
pojazd, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie 
przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w 
ofertach. 

12) O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w 
przypadku, gdy byli obecni przy otwarciu ofert, o którym mowa w ust. 3, ustnie, 
podczas otwarcia. 

13) Organizator przetargu informuje, że nie wystawia faktury z podatkiem VAT. 
 
10. Termin zawarcia umowy sprzedaży: 

1) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez Organizatora przetargu 
najkorzystniejszej oferty. 

2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty 
zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez Organizatora 
przetargu, nie  dłuższym niż 7 dni od wyboru oferty. 

3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny 
nabycia. 

4) Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez 
Kupującego całkowitej ceny nabycia. 

5) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości 
Kupujący. 

 
11. Klauzula informacyjna z art.13 RODO1: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 



 administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych jest Województwo Pomorskie - 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 
Słupsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: biuro@pomorskieparki.pl, nr tel. 59 842 
98 29; 

 dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskieparki.pl lub tel. 
58 32 68 518; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania  
przetargowego, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz rozliczeń finansowo – 
księgowych i w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie określonym w Regulaminie: 
imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz danych kontaktowych; 

 dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez administratora 
pracownikom, dostawcom usług bankowych i informatycznych (którym zleci usługi 
związane z przetwarzaniem danych osobowych), jak i podmiotom upoważnionym, 
którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązującego; 

 dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do 
realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nadto okres ten może być dłuższy 
z powodu przetwarzania w celach statystycznych oraz w celach archiwalnych na 
zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach 

 podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w 
postępowaniu przetargowym i jest Pan/Pani zobowiązany do podania ich, a 
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w 
przetargu. 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosownie 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. 

 
 
 
 

1 dot. osoby fizycznej, osoby fizycznej  prowadzącej działalność gospodarczą 
 
 
 



* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyników 
przetargu publicznego. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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