
 

 

          Otwock – Świerk, dnia 05 października 2020 roku  

DAP.2350.3.2020              

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP 

zbędnych używanych składników rzeczowych majątku ruchomego 

 
 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe, (dalej: 

„ZUOP”), zaprasza do składania ofert na niżej wymienione zbędne używane składnikami rzeczowe 

majątku ruchomego: 

 

Lp. 

 

Nazwa przedmiotu 
 

Ilość 
Cena jednostkowa 

sprzedaży (w zł.) 

Opis 

1. Drukarka LJ 1150    HAWLETT PACKARD; 

ns. CNCJ438700 

1 szt. 5.00 zużyty mechanizm pobierania 

papieru, uszkodzona taca odbioru 

wydruku, wyeksploatowana 

2. Aparat fotograficzny cyfrowy OLYMPUS C-

50 ZOOM nf. 116221091 

1 szt. 7,50 wyeksploatowany, sprawny 

3. Nawigacja GPS GARMIN DEZL 760LMT 1 szt. 50,00 wyeksploatowana, sprawna 

4. Nawilżacz powietrza CF2728 BLYSS 1 szt. 5,00 wyeksploatowany, sprawny 

5. Kalkulator CX-852 z drukarką 1 szt. 1,25 wyeksploatowany, sprawny 

6. Telefon komórkowy HUAWEI P9 Lite 2017   

IMEI: 867928033174743 

 

1 szt. 35,00 Popękana obudowa, telefon 

działa, problem z pamięcią 

zewnętrzną, zużyta bateria. 

7. Krzesło DELTA 1 szt. 2,50 wyeksploatowane 

8. Dostawka konferencyjna 1 szt.  5,00 wyeksploatowana 

 

1. Przedmioty można oglądać, zapoznawać się z ich stanem technicznym, w siedzibie ZUOP, w 

dniach roboczych w godz. 9-13 po uprzednim umówieniu telefonicznym:                              

Magdalena Frelak tel. 22 718 02 63;  kom. 605 660 700. 

2. Oferty dotyczące  zakupu przedmiotów należy składać w sekretariacie ZUOP (bud. R1, pok. 

215) w terminie do godz. 1300, 12.10.2020 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: (oferta na 

zakup składników majątku). 

3. Oferta na zakup przedmiotów powinna zawierać: 

a) imię, nazwisko i adres Oferenta lub nazwę (firmę), siedzibę Oferenta, NIP, 

b) telefon kontaktowy,  e:mail, 

c) oferowaną cenę, za którą Oferent zamierza nabyć przedmioty, 

d) czytelny podpis Oferenta.  

4. Oferent złoży oświadczenie dotyczące klauzuli informacyjnej  dotyczącej ochrony danych 

osobowych zawartych w ofercie (zgodnie z art. 13 RODO) na zakup zbędnych używanych 

składników rzeczowych majątku ruchomego. Podpisane oświadczenie należy umieścić w 

kopercie wraz z ofertą. 

5. Otwarcie ofert nastąpi 12.10.2020 r. o godz. 1315 w siedzibie sprzedającego. 

6. Cena zakupu nie może być niższa niż cena jednostkowa sprzedaży. Nabywcą zostanie osoba 

(firma) , która zaproponuje najwyższą cenę za przedmioty. 



 

7. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na przedmioty, 

Oferenci, którzy zaproponowali tą samą cenę poinformowani zostaną o konieczności złożenia  

dodatkowych ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oświadczenia Oferenta dotyczące klauzuli informacyjnej  dotyczącej ochrony danych osobowych zawartych w ofercie (zgodnie z art. 
13 RODO) na zakup zbędnych używanych składników rzeczowych majątku ruchomego. 

 

 

Klauzula informacyjna (zgodnie z art. 13 RODO) 

Tożsamość i dane kontaktowe 
administratora danych osobowych 
(ADO) 

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH 

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE; e-mail: magdalena.frelak@zuop.pl; numer faxu: 

22 718 02 57  

Cele przetwarzania danych osobowych 
zawartych w ofercie                       

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań nałożonych na 
ZUOP Otwock – Świerk na zasadach określonych w przepisach dotyczących zasad organizowania 
przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków 
odstąpienia od przetargu, w oparciu o regulacje wewnętrzne dotyczące sprzedaży zbędnych 
używanych składników rzeczowych majątku ruchomego. 

Podstawa prawna przetwarzania 

Klauzula informacyjna będzie miała podstawę przetwarzania danych zawartą w katalogu art. 6 
RODO. Podstawę przetwarzania będzie stanowił art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej administratorowi) 

Informacje o odbiorcach danych 
osobowych 

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych 
przepisów przysługuje prawo kontroli, jak również zostaną udostępnione w oparciu o przepisy o 
dostępie do informacji publicznej. 

Okres przechowywania danych 
Dane osobowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez 10 lat w przypadku 
dokumentacji sprzedaży rzeczowych składników majątku trwałego. 

Pouczeniu o prawie do sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania i 
sprzeciwu wobec przetwarzania i prawie 
do przenoszenia danych 

Uprawnienia Oferenta dotyczące danych osobowych zawartych w ofercie 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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. 

Nie przysługuje Oferentowi: 

− 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, e RODO. 

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku sprzedaży zbędnych 
używanych składników rzeczowych majątku ruchomego. 

Pouczenie o prawie do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego 

Posiada Oferent prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Konsekwencje niepodania danych 
Obowiązek podania przez Oferenta danych osobowych jest dla sprzedaży zbędnych używanych 
składników rzeczowych majątku ruchomego ZUOP. 

Informacje o zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji 

W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany 
(w tym nie podlegają profilowaniu) stosownie do art. 22 RODO. 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wypełniłem w/w obowiązki informacyjne, wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu zakupu zbędnych używanych składników rzeczowych majątku ruchomego ZUOP w 

niniejszym postępowaniu. 

 

                                                                                                                            ..........................., dnia .....................  

                                                                             (podpis Oferenta)  


