OGŁOSZENIE O AUKCJI ( USTNEJ LICYTACJI )
01.04.2021 r.
Kierownik Zakładu Usług Publicznych w Golczewie; ul. Krótka 4
ogłasza
aukcję ( ustną licytację ) na sprzedaż maszyn:
- ciągnik rolniczy ZETOR 9540; r.p. 1995;
cena wywoławcza: 40 000 zł brutto.
- ciągnik rolniczy URSUS C-355; r.p. 1971;
cena wywoławcza: 10 000 zł brutto.
będących na stanie Zakładu Usług Publicznych w Golczewie
Przedmioty sprzedaży
Szczegółowy opis pojazdu oraz fotografie przedstawiono w załączniku nr 1
do niniejszego ogłoszenia (na stronie .
Termin i miejsce aukcji
Ustna licytacja przedmiotu sprzedaży odbędzie się w dniu 30.04.2021 r. o godz.
10.00 w siedzibie Zakładu Usług Publicznych w Golczewie; ul. Krótka 4
Warunki uczestnictwa w aukcji
1) Przystępując do aukcji uczestnik zobowiązany jest do okazania Komisji:
a)
b)

dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych
dowód tożsamości oraz stosowny dokument rejestracyjny - w przypadku
reprezentowania przedsiębiorcy nie będącego osoba fizyczną.

Dokument rejestracyjny, o którym mowa w pkt. 2 b może być przedstawiony
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę
upoważnioną do reprezentacji podmiotu.
W przypadku przystępowania do aukcji lub poświadczenia za zgodność
z oryginałem kopii ww dokumentu przez osobę (osoby) nie wymienione
w dokumencie rejestracyjnym, należy przedstawić stosowne pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę
prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika
z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem
reprezentacji określonym w tych dokumentach.
Dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy, podlegają
opłacie skarbowej na mocy art. 1 ust. 2 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.). Wysokość opłat skarbowych dla
pełnomocnictw określono w części V załącznika do ww. ustawy. Opłata skarbowa
powinna być odprowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów dnia 5
grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej
oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. Nr 110, poz. 1176 ze zm.).
W przypadku, gdy Komisja stwierdzi brak któregokolwiek z wyżej
wymienionych dokumentów lub jego braki formalne uczestnik nie
zostanie dopuszczony do udziału w aukcji (ustnej licytacji).
Zasady przeprowadzenia aukcji
1) W trakcie aukcji zostanie wylicytowana cena brutto pojazdów będących
przedmiotem sprzedaży, oddzielnie dla każdego. Każdy uczestnik dopuszczony do
udziału w aukcji może licytować cenę wybranych przez siebie pojazdów.
2) Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji.
3) Po otwarciu aukcji prowadzący aukcję podaje do publicznej wiadomości
przedmiot aukcji, cenę wywoławczą, minimalną wartość postąpień, termin
zapłaty ceny nabycia, informacje o ewentualnych zmianach w stanie faktycznym
i prawnym przedmiotu aukcji, które zaszły po ogłoszeniu aukcji, a także nazwy
(firmy) lub imiona i nazwiska oferentów dopuszczonych do udziału w aukcji.
5) Uczestnik aukcji nie może zgłaszać postąpień o wartości mniejszej niż określona
we wstępie i większej niż wysokość wadium.
6) Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając obecnych, po trzecim
ogłoszeniu zamyka aukcje i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował
najwyższa cenę.
7) Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.
Rozstrzygniecie aukcji i rozliczenie wadium
1) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7
dni od zamknięcia aukcji.
2) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu

ceny nabycia.
Przekazanie przedmiotu aukcji nastąpi w siedzibie organizatora aukcji
po dokonaniu płatności przez licytanta, który wygrał aukcję.
Oględziny przedmiotu aukcji i kontakt z osobami upoważnionymi
1) Oględzin przedmiotu aukcji można dokonywać w siedzibie Zakładu Usług
Publicznych w Golczewie w godz. 8.00 – 14.00,
2) Sprawę aukcji prowadzi Janusz Ostapko – Kierownik

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1.
Zgodnie z art. 13 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 (tj. Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym
dalej Rozporządzeniem, Sprzedawca informuje iż:
2.
Administratorem danych osobowych Sprzedawcy jest Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959
Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
3.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775,
adres e-mail: iod@prz.edu.pl.
4.
Dane osobowe Nabywcy przetwarzane będą w celu:
realizacji postanowień niniejszej licytacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b1
Rozporządzenia,
wypełnienia przez Sprzedawcę obowiązku prawnego wynikającego z
przepisów: ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.), ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1778 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2017r.
poz. 1938) oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw, a także z innych
obowiązujących przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c2
Rozporządzenia.
5.
Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do udziału w licytacji oraz
zawarcia umowy kupna/sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości udziału w licytacji oraz zawarcia umowy.
6.
Odbiorcami danych osobowych Sprzedawcy będą: właściwe organy
podatkowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także inni odbiorcy w
przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcą danych
może być także podmiot działający na zlecenie Sprzedawcy (administratora
danych), np. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania
awarii w systemach informatycznych.

7.

Dane osobowe Nabywcy nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim
lub organizacji międzynarodowej.
8.
Dane osobowe Nabywcy będą przetwarzane przez okres niezbędny dla
wykonania niniejszej umowy, a po tym okresie przechowywane dla celów i przez
czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń. Po upływie okresu przechowywania dane te będą
nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.
9.
Nabywca posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
10. Nabywca posiada prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu
poprzez złożenie wniosku do Sprzedawcy (administratora danych) o ich
przeniesienie.
11. Nabywcy posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
12. Dane osobowe Nabywcy nie będą poddane zautomatyzowanym procesom
podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).
1

Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
2 Art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

