WL.212.2.2018.
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO
Straż Miejska Wrocławia ogłasza, że posiada na sprzedaż konia rasy wielkopolskiej
I. Nazwa i adres sprzedającego:
Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7
50-001 Wrocław
II. Opis przedmiotu sprzedaży:
1/ koń o im. INTIMUS – urodzony 18.02.1993r. (wiek 25 lat), wałach, kasztanowaty, rasy wielkopolskiej
nr paszportu : POL 0076700006293
2/ Stan konia określa orzeczenie lekarsko-weterynaryjne -załącznik nr 1 do ogłoszenia.
III. Cena wywoławcza
4 800 zł brutto (cztery tysięce osiemset)
IV. Wymagania, jakim podlega oferta
Zainteresowani nabyciem konia oferenci proszeni są o złożenie pisemnej oferty według załączonego wzoru
(Formularz Ofertowy- załącznik nr 2).
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta musi zawierać:
1/ imię, nazwisko, adres zamieszkania oferenta a w przypadku firmy – jej nazwa, siedziba oraz nr NIP,
2/ nr telefonu kontaktowego,
3/ oferowaną cenę,
4/ oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży,
5/ oświadczenie Oferenta, że przyjmuje do wiadomości, że Straż Miejska Wrocławia zastrzega sobie prawo
unieważnienia postępowania ofertowego dotyczącego ww. sprzedaży bez podania przyczyny i ponoszenia
jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
6/ zobowiązanie Oferenta, że poniesie wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności
przedmiotu sprzedaży,
7/ oświadczenie Oferenta, że odbierze zakupionego konia na własny koszt w terminie 7 dni od daty
sprzedaży,
8/ oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez Oferenta lub osobę przez
niego upoważnioną,
9/ w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
Komisja likwidacyjna Straży Miejskiej odrzuci ofertę, jeżeli:
1) została złożona po wyznaczonym terminie,
2) nie zawiera danych wskazanych powyżej,
3) zaoferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej.
V. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży
Informacji o stanie zdrowia oraz możliwości oglądnięcia konia udziela kierownik referatu Zbigniew Golonka
pod nr telefonu 600 532 727.
VI. Termin, miejsce złożenie oferty i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach, z napisem „Oferta na zakup konia” w
sekretariacie pok. nr 32 przy ul. Gwarnej 5/7 do dnia 28.03.2018. do godz.10:00.
2. W przypadku korzystania z usług pocztowo-kurierskich Sprzedający uznaje za termin złożenia oferty termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Sprzedającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2018. o godz.10:30 w pokoju nr 2 przy ul. Gwarnej 5/7 we Wrocławiu.
4. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę i jest to najwyższa oferowana cena,
komisja likwidacyjna postanowi o kontynuowaniu sprzedaży w formie aukcji między tymi oferentami.
O terminie i miejscu aukcji oferenci zawiadamiani zostaną w terminie 3 dni od daty otwarcia ofert.
VII. Termin i zasady zawarcia umowy sprzedaży
1. Straż Miejska zawiadomi wszystkich Oferentów o wyniku przeprowadzonego postępowania na sprzedaż
konia w terminie do 3 dni od daty zakończenia postępowania.
VIII. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
W przypadku złożenia oferty:
1. administratorem powierzonych danych osobowych jest Straż Miejska Wrocławia z siedzibą we Wrocławiu
ul. Gwarna 5/7 , 50-001 Wrocław;
2. inspektorem ochrony danych w Straży Miejskiej Wrocławia jest
Sławomir Chełchowski, email:
slawomir.chelchowski@strazmiejska.wroclaw.pl
3. powierzone dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego na podstawie
Zarządzenia Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia nr 17/2016 z dnia 21.11.2016 r. ;

4. powierzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
5. powierzone dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. powierzone dane osobowe będą przechowywane zgodnie z terminami określonymi przepisami prawa;
7. każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. każdy ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu sprzedażowym; każdy, kto
chce wiząć udział w postępowaniu sprzedażowym zobowiązany jest do ich podania, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty;
10. podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
Wrocław, dnia 19 marca 2018r.

