
 

Sejny, dnia 18.08.2021 r. 

Ogłoszenie 

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach sprzeda następujące mienie: 

1) Sprzedaż wraz z demontażem czterech kominów (2 kominy MDK Żary DN300 oraz 2 

kominy MKD Żary DN225. 

2) Sprzedaż dwóch używanych palników olejowych. 

Ofertę można złożyć na jedno lub dwa zadania. 

2. Oferty na poszczególne zadania proszę składać do dnia 26.08.2021 r. do godz. 14:00 

na adres: SP ZOZ w Sejnach, ul. dr E. Rittlera 2, 16 – 500 Sejny lub e-mailem: 

zamówienia.publiczne@szpital.sejny.pl (formularz oferty w załączeniu) 

3. Miejsce i termin oględzin  

Przedmiot ogłoszenia można obejrzeć w SP ZOZ w Sejnach po wcześniejszym 

telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny z Kierownikiem Sekcji Technicznej (tel. 087 

5172 312 ).  

4. Nie jest wymagana wpłata wadium  

5. Ofertę należy złożyć na załączonym do ogłoszenia formularzu. 

6. Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 27.08.2021 r. w siedzibie SP ZOZ w 

Sejnach. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty.  

7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny 

nabycia oraz należnego podatku VAT.  

8. Sprzedający zastrzega sobie własność rzeczy będącej przedmiotem postępowania do chwili 

uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.  

9. Sprzedający może unieważnić postępowanie lub zrezygnować z zawarcia umowy bez 

podania przyczyny i z tego tytułu Kupującemu nie będzie przysługiwało żadne 

odszkodowanie. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z 

wybranym, bądź wybranymi kupującymi.  

10. INFORMACJE DODATKOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 RODO 

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 3 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:  
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 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Sejnach, adres: ul. Dr. Edwarda Rittlera 2, 16-500 Sejny, reprezentowany przez Dyrektora SP ZOZ w 

Sejnach – Waldemara Kwaterskiego, tel. 87 517 23 17 e-mail: w.kwaterski@szpital.sejny.pl  

 Inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ w Sejnach jest Pan Bartosz Wiżlański, tel. 87 517 23 46; 

e-mail: b.wizlanski@szpital.sejny.pl  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

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

stosowanie 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.  

− * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora 

lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

− ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  

− *** 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.  

 

 

 

Załącznik nr 1 

Oferta Kupującego 

 

Dane kupującego: 

 

Nazwa /imię i nazwisko ………………………………………………. 

Siedziba /adres ………………………………………………………… 

Numer telefonu, lub e-mail ……………………………………………. 

 

Składam ofertę na zakup: 

1. Sprzedaż wraz z demontażem czterech kominów (2 kominy MDK Żary DN300 oraz 2 

kominy MKD Żary DN225. 

Oferujemy następującą kwotę brutto: ………………………………………………………. 

2. Sprzedaż dwóch używanych palników olejowych. 

Oferujemy następującą kwotę brutto: ………………………………………………………. 
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Oświadczam, że: 

- zapoznałem się z warunkami sprzedaży 

- akceptuję warunki udziału w postępowaniu, 

- zapoznałem się ze stanem oferowanego na sprzedaż mienia, 

- w przypadku wyboru mojej oferty, jako najkorzystniejszej pod względem ceny, kwota 

zostanie wpłacona w dniu podpisania umowy sprzedaży.  

 

………………………….. 

Podpis Kupującego 


