AO-II.2600.I.2022
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ogłasza publiczny przetarg na nabycie prawa własności samochodów osobowych,
będących własnością Województwa Warmińsko-Mazurskiego
oraz zaprasza zainteresowane osoby do składania ofert nabycia ww. pojazdów

1. Organizator przetargu
Organizatorem niniejszego przetargu jest Województwo Warmińsko-Mazurskie, z siedzibą pod
adresem: 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, w imieniu którego prawa majątkowe Województwa,
nienależące do innych wojewódzkich osób prawnych, wykonuje Zarząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

2. Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest nabycie prawa własności niżej wymienionych samochodów
osobowych:

1) Skoda Fabia o nr rej. NO 54833 (nr identyfikacyjny VIN: TMBHC46Y054307201) –
rok prod. 2005, przebieg 446 572 km;
2) Ford Mondeo o nr rej. NO 0060 G (nr identyfikacyjny VIN: WF0DXXGBBDBD78295 ) –
rok prod. 2011, przebieg 356 476 km;
Organizator przetargu informuje, iż zainteresowane osoby mają możliwość zapoznania się ze
stanem i dokumentacją pojazdów oraz opinią rzeczoznawcy, która jest w posiadaniu organizatora
przetargu w siedzibie organizatora przetargu pod adresem: 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1.
W celu skorzystania z prawa, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zainteresowane osoby
proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: +48 89 521 95 66 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej (pod adresem: m.ostoja@warmia.mazury.pl) z Panem Maciejem Ostoją-Lniskim,
Kierownikiem Biura ds. Obsługi Transportowej w Departamencie Administracji i Obsługi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

3. Warunki udziału w przetargu
W przetargu mogą brać udział osoby, które, wniosą wadium w wysokości, terminie i w sposób
wskazany w ust. 4 niniejszego ogłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa
w zdaniu kolejnym.
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wykonujące czynności w tym przetargu w imieniu
organizatora przetargu.
Oferty należy składać dla każdego pojazdu osobno.
4. Wysokość, termin i sposób wniesienia wadium
Przystępujący do przetargu jest obowiązany do wpłacenia wadium w pieniądzu,
w wysokości określonej dla każdego pojazdu osobno:

1) Skoda Fabia o nr rej. NO 54833: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych),
2) Ford Mondeo o nr rej. NO 0060 G: 1850,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset
pięćdziesiąt złotych),
na rachunek bankowy organizatora przetargu nr:

87 1090 2718 0000 0001 4649 4445
najpóźniej w terminie do dnia, w którym upływa termin do składania ofert, wskazany w ust. 5
niniejszego ogłoszenia.
O zachowaniu terminu do wniesienia wadium decyduje data uznania wskazanego wyżej rachunku
organizatora przetargu kwotą wymaganego wadium, z zastrzeżeniem postanowień, o których
mowa w zdaniu kolejnym.
W przypadku, gdy oferent załączył do złożonej oferty dowód wniesienia wadium, a data uznania
wskazanego wyżej rachunku organizatora przetargu kwotą wymaganego wadium jest datą
późniejszą niż termin, do którego należy wpłacić wadium, organizator przetargu uzna ten termin
za zachowany również, gdy przedstawiony dowód potwierdza obciążenie rachunku bankowego
oferenta kwotą wymaganego wadium w terminie określonym w ogłoszeniu jako termin
do wpłacenia wadium.
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najkorzystniejsza, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności pojazdu, o którym
mowa w ust. 2 niniejszego ogłoszenia.
Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, których oferta nie została wybrana przez
organizatora przetargu jako oferta najkorzystniejsza, zostanie zwrócone niezwłocznie po
zamknięciu przetargu na rachunek bankowy oferenta, który został obciążony kwotą wadium
(z którego dokonano zapłaty wadium).

5. Sposób i termin składania ofert
Ofertę nabycia prawa własności pojazdu, o którym mowa w ust. 1, należy składać w formie
pisemnej w rozumieniu art. 78 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia w terminie do dnia 20 czerwca 2022 roku.
Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium, o którym mowa w ust. 4 niniejszego
ogłoszenia.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem albo nazwą
oferenta z dopiskiem: „Dotyczy przetargu na nabycie samochodu osobowego marki ………… o nr
rej. ……...”
Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w sekretariacie Departamentu
Administracji i Obsługi Urzędu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, w pok. 115 lub przesłać pocztą albo za pośrednictwem innego
przewoźnika.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, z zastrzeżeniem przypadku, o którym
mowa w poniższym zdaniu.
Organizator przetargu uzna termin również za zachowany, jeżeli pomimo wpływu oferty do
Urzędu po terminie łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
1) oferta zostanie nadana przed upływem terminu do składania ofert na adres: Urząd
Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, 10-562
Olsztyn, przesyłką poleconą w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, oraz
2) oferent prześle za pomocą poczty elektronicznej przed upływem terminu do składania ofert
odwzorowanie cyfrowe (skan) oferty oraz potwierdzenia jej nadania, o którym mowa w pkt 1, na
adres poczty elektronicznej organizatora przetargu: ao@warmia.mazury.pl.
W przypadku składania oferty przez pełnomocnika dla jej skutecznego złożenia organizator
przetargu wymaga dołączenia do oferty oryginału albo poświadczonego (przez mocodawcę)
odpisu dokumentu stwierdzającego udzielenie stosownego pełnomocnictwa.
Organizator zastrzega sobie prawo (w przypadku przedłożenia odpisu pełnomocnictwa) zażądania
w razie wątpliwości oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu dokumentu stwierdzającego
udzielenie pełnomocnictwa.
W przypadku złożenia oferty przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą
prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba, która składa ofertę w imieniu tego
podmiotu jest zobowiązana do załączenia do oferty oryginału albo poświadczonego (przez tą
osobę) dokumentu wykazującego umocowanie tej osoby do działania w imieniu tego oferenta,
chyba, że wynika ono z danych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Organizator

zastrzega sobie prawo (w przypadku przedłożenia odpisu tego dokumentu) zażądania w razie
wątpliwości oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu dokumentu.

6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
Po upływie terminu do składania ofert organizator dokona weryfikacji ofert pod względem
spełnienia przez oferentów, którzy je złożyli, warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz
dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 niniejszego
ogłoszenia.
Kryterium oceny ofert będzie stanowić cena, tzn. organizator przetargu uzna, iż najkorzystniejszą
ofertę złoży oferent, który zaproponuje nabycie prawa własności danego pojazdu, o którym mowa
w ust. 2, za najwyższą cenę. W przypadku, gdy dwóch lub więcej oferentów zaproponuje
najwyższą cenę w takiej samej kwocie, organizator przetargu zawrze umowę z oferentem, który
złożył ofertę jako pierwszy.

7.

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 5, lub
niespełniające wymagań formalnych wskazanych w tym ustępie (z zastrzeżeniem
wskazanych poniżej skutków niezałączenia do oferty dowodu wniesienia wadium),
oferty złożone przez osoby, które nie wykazały umocowania do działania w imieniu
oferenta, w imieniu którego oferta została złożona, oferty złożone przez wykonawców,
którzy nie wpłacili wadium w wymaganej wysokości, wymaganym terminie oraz
w wymagany sposób a także oferty złożone przez osoby, które nie mogą uczestniczyć
w niniejszym przetargu (wskazane w ust. 3 niniejszego ogłoszenia) organizator
pozostawi bez rozpatrzenia, z zastrzeżeniem ust. 8.

W przypadku, gdy oferent nie załączył do złożonej oferty dowodu wniesienia wadium, brak ten nie
będzie stanowił samoistnej podstawy do pozostawienia oferty bez rozpatrzenia, z tym, że
o zachowaniu określonego w ogłoszeniu terminu do wniesienia wadium decydować będzie data
uznania rachunku organizatora przetargu kwotą wymaganego wadium, a nie data obciążenia
rachunku bankowego oferenta kwotą tego wadium.
8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do poprawienia omyłek w treści oferty,
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
W razie stwierdzenia, że oferta zawiera omyłki, których skorygowanie nie powoduje istotnych
zmian w treści oferty, organizator przetargu poprawi je niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta,
którego oferta została poprawiona, poprzez doręczenie oferentowi, którego oferta została
poprawiona, uwierzytelnionej kopii skorygowanej oferty wraz z pouczeniem o prawie wniesienia
sprzeciwu na poprawienie oferty w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

O zachowaniu terminu do wniesienia sprzeciwu decyduje data jego wpływu do Urzędu,
z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w poniższym zdaniu.
Organizator przetargu uzna termin również za zachowany, jeżeli pomimo wpływu sprzeciwu do
Urzędu po terminie łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
1) sprzeciw zostanie nadany przed upływem terminu do jego wniesienia na adres: Urząd
Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, 10-562
Olsztyn, przesyłką poleconą w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, oraz
2) oferent prześle za pomocą poczty elektronicznej przed upływem terminu do wniesienia
sprzeciwu odwzorowanie cyfrowe (skan) sprzeciwu oraz potwierdzenia jego nadania, o którym
mowa w pkt 1, na adres poczty elektronicznej organizatora przetargu: ao@warmia.mazury.pl.
W razie niewniesienia sprzeciwu w terminie, o którym mowa powyżej, poprawienie omyłek
wywołuje skutki jak złożenie oferty o treści uwzględniającej poprawki dokonane przez organizatora
przetargu.
Osobą upoważnioną do poprawienia omyłek, o których mowa w niniejszym ustępie,
w imieniu organizatora przetargu oraz zawiadomienia o nich oferenta jest (niezależnie od
innych osób uprawnionych do reprezentowania organizatora) Pan Marcin Politewicz,
Dyrektor Departamentu Administracji i Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo wystąpienia do oferentów o udzielenie
w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
W razie wątpliwości co do treści złożonej oferty, w szczególności, gdy nie jest ona jednoznaczna,
organizator przetargu ma prawo wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych
wyjaśnień.
Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkować będzie pozostawieniem oferty bez
rozpatrzenia.
Osobą upoważnioną do wezwania oferenta w imieniu organizatora przetargu do udzielenia
niezbędnych wyjaśnień jest (niezależnie od innych osób uprawnionych do reprezentowania
organizatora) Pan Marcin Politewicz, Dyrektor Departamentu Administracji i Obsługi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

10. Wyniki przetargu, chwila zawarcia umowy w wyniku przetargu oraz treść umowy
zawieranej w wyniku przetargu.
Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty organizator przetargu powiadomi na
piśmie uczestników przetargu na adres wskazany w formularzu ofertowym o jego wyniku albo
o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
Organizator przetargu zastrzega, iż chwilą zawarcia umowy sprzedaży pojazdu, o którym
mowa w ust. 2, nie będzie moment zawiadomienia oferenta, iż jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, lecz moment zawarcia w formie pisemnej (tj. przy zachowaniu wymagań
określonych w art. 78 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny) umowy sprzedaży
tego pojazdu o treści zgodnej z wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Zawiadamiając oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o wyniku przetargu
organizator zawiadomi go również o miejscu i terminie zawarcia umowy, o której mowa powyżej.
W celu zawarcia umowy, o której mowa powyżej, oferent będący osobą fizyczną, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do podania organizatorowi przetargu
niezwłocznie po zawiadomieniu go o wyborze jego oferty adresu zamieszkania albo w przypadku,
gdy oferent jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej - adresu do korespondencji (do doręczeń) wpisanego do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wadium oferenta, który został zawiadomiony o tym, iż jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, zostanie zaliczone na poczet zaoferowanej przez niego ceny.
Organizator przetargu zwraca uwagę, iż w umowie określonej w załączniku nr 2 do niniejszego
ogłoszenia organizator przetargu zastrzegł sobie prawo własności danego pojazdu, o którym
mowa ust. 2 niniejszego ogłoszenia, aż do zapłacenia przez Kupującego całej ceny.
Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą zawiadomienia wszystkich uczestników przetargu
o jego wyniku.
11. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego ogłoszenia
a także warunków niniejszego przetargu lub jego odwołania w uzasadnionych
przypadkach.
W razie zmiany niniejszego ogłoszenia, warunków niniejszego przetargu albo jego odwołania
organizator przetargu zamieści niezwłocznie informacje o tej okoliczności na stronie internetowej,
na której podano do publicznej wiadomości niniejsze ogłoszenie, a także na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a ponadto
zawiadomi niezwłocznie o tej okoliczności oferentów, którzy złożyli ofertę przed datą zmiany
ogłoszenia, warunków niniejszego przetargu albo jego odwołania.

12. Organizator niniejszego przetargu zastrzega, iż zgodnie z art. 703 § 1 i 2 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.)
przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu na zbycie danego pojazdu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
Organizator niniejszego przetargu zastrzega, iż uważa za uzasadnione skorzystanie z prawa,
o którym mowa w zdaniu poprzednim w szczególności w przypadku, gdy żaden z oferentów
nie złoży oferty nabycia prawa własności danego pojazdu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego
ogłoszenia, za cenę w kwocie nie mniejszej niż dziesięciokrotność wadium wskazanego dla
określonego pojazdu w ust. 4 niniejszego ogłoszenia.
13. Mając na względzie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) organizator przetargu przekazuje
osobom, których dane osobowe zostaną pozyskane w wyniku przeprowadzenia
niniejszego przetargu poniższe informacje.
Administratorem danych osobowych pozyskanych w wyniku przeprowadzenia niniejszego
przetargu jest Województwo Warmińsko-Mazurskie z siedzibą pod adresem: 10-562 Olsztyn, ul.
Emilii Plater 1, w imieniu którego prawa majątkowe Województwa, nienależące do innych
wojewódzkich osób prawnych, wykonuje Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod wskazanym wyżej adresem
a także za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ao@warmia.mazury.pl.
Skontaktowanie się z osobą pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych u ww. administratora
możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@warmia.mazury.pl.
Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób, których dane
osobowe zostaną pozyskane w wyniku przeprowadzenia niniejszego przetargu zawarte
zostały w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

