
OGŁOSZENIE 

O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO  

W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO 

z dnia  05.02.2019 r. 

„Przetarg – Zestaw pływający ” 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 kwietnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa 

(Dz. U. 2017 poz. 729) informuje się, że Komenda Wojewódzka Państwowej Straży 

Rybackiej w Szczecinie posiada składniki rzeczowe majątku ruchomego, które nie są 

wykorzystywane w realizacji zadań związanych z jej działalnością i ze względu na znaczne 

zużycie oraz uszkodzenia zakwalifikowane zostały jako składniki zbędne. Zużyte składniki 

rzeczowe majątku ruchomego zgodnie z § 9 ww. rozporządzenia mogą być przedmiotem 

sprzedaży: 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie 

71-615 Szczecin ul. Jana Matejki 6 B (tel. 91 8143 808; fax 91 8143 809) 

adres poczty elektronicznej: kwpsr@szczecin.uw.gov.pl 

strona internetowa:  www.bip.kwpsr.pomorzezachodnie.pl 

 

  2. Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego oraz ceny 

wywoławcze i wadium: 

Lp Nazwa Nr 

inwentarzowy 

Rok 

produkcji 

Cena wywoławcza Wysokość 

wadium 

Uwagi 

1. Łódź służbowa    

PSR – 8,                        

nr rej. SZ-02-041,              

z silnikiem 

zaburtowym 

HONDA BF 50                 

i przyczepą 

podłodziową                   

nr rej. ZS 4452A 

Łódź-779-3-05-

PSR-ŚT 

Silnik –322-1-

05-PSR-ŚT 

Przyczepa –747-

1-05-PSR-ŚT 

2005 18 832,00 zł 1 883,20 zł Jednostka 

eksploatowana od 

2005 roku, Stan 

jednostki wykazuje 

intensywne 

eksploatowanie, 

widoczne są liczne 

drobne uszkodzenia 

oraz ślady napraw. 

Oględziny silnika nie 

wykazały uszkodzeń. 

        Zestaw pływający sprzedawany jest w całości, w stanie , jaki prezentuje                             

na załączonych do niniejszego ogłoszenia zdjęciach. 

 

              3.  Miejsce i termin w którym można oglądać sprzedawany przedmiot: 

Sprzedawany zestaw pływający można oglądać w garażu naszej jednostki w Szczecinie                             

przy ul. Janickiego 33, w dni robocze w godz. 8.00 do 14.00, po uprzednim 

telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny oględzin pod nr tel. 534-514-812. 
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4. Wycena przedmiotu sprzedaży: 

Sprzedający dokonał wyceny sprzedawanego zestawu pływającego. Specyfikacja 

rzeczoznawcy dostępna jest do wglądu w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Rybackiej w Szczecinie przy ul. Matejki 6B pok. 121. 

5. Wadium: 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny 

wywoławczej (1883,20 zł) , które  należy wpłacić na konto Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Rybackiej  w Szczecinie, na rachunek   nr 18 1010 1599 0000 4213 

9120 0000 tytułem: „Przetarg – Zestaw pływający” 

Wniesienie wadium zostanie uznane w przypadku wpływu na rachunek                           

do dnia 19.02.2019r.  

Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. 

     Wadium złożone przez  oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały 

odrzucone  zwraca się  w terminie 7 dni  odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub 

odrzucenia oferty. 

     Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli 

się od zawarcia umowy sprzedaży. 

 

      6. Oferta powinna zawierać: 

     a/ imię, nazwisko lub nazwę (firmę) oferenta 

     b/ adres zamieszkania lub siedziby oferenta 

c/  NIP lub REGON oferenta 

d/  datę sporządzenia oferty 

e/  przedmiot oferty 

f/  oferowaną cenę brutto (liczbowo i słownie) nie niższą niż cena wywoławcza 

g/  oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami postępowania określonymi                    

     w Ogłoszeniu o sprzedaży , treścią wzoru umowy oraz ze stanem technicznym   

     przedmiotu sprzedaży lub przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność                  

     za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń 

h/  podpis oferenta, pełnomocnictwo 

Wzór umowy sprzedaży oraz wzór treści oferty w załączeniu 

 

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć : 

a/ w jednej zamkniętej kopercie w siedzibie sprzedającego: Komenda Wojewódzka 

Państwowej Straży Rybackiej  w Szczecinie przy ul. Matejki 6B pok. 121 osobiście lub 

za pośrednictwem dowolnej firmy świadczącej usługi pocztowe/kurierskie. Na kopercie 

umieścić dane oferenta oraz dopisek: „Przetarg – Zestaw pływający. Nie otwierać przed 

dniem 20.02.2019 r.” 



b/ pocztą e-mail na adres: kwpsr@szczecin.uw.gov.pl (skan dokumentu z czytelnym 

podpisem lub imienną pieczątką osoby upoważnionej oraz pełnomocnictwo) z dopiskiem 

w tytule „Przetarg – Zestaw pływający” 

Ofertę należy złożyć w jeden z wymienionych sposobów w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 20.02.2019 r. godz. 11.30. 

Oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone oferentom, bez ich otwierania,                      

bez względu na powód opóźnienia. 

8. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.02.2019 r. godz. 12.00 w siedzibie Komendy 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej. 

9. Wybór oferty: 

a/ złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia postępowania 

b/ w przypadku rozbieżności pomiędzy zaoferowaną ceną wpisaną liczbowo a ceną 

wpisaną słownie, sprzedawca bierze pod uwagę cenę wyższą 

c/ w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało jednakową najwyższą cenę, komisja 

postanowi o kontynuowaniu postępowania w formie aukcji między tymi oferentami. 

Sprzedawca przekazuje stosowne zawiadomienie zainteresowanym oferentom,                        

w szczególności informuje o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji 

d/ termin związania z ofertą określa się na 30 dni od dnia otwarcia ofert 

e/ informacje o wyniku sprzedaży zostaną zamieszczone na stronie internetowej  

    www.bip.kwpsr.pomorzezachodnie.pl  

f/ oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez 

oferenta, który nie wniósł wadium, 

- nie zawiera wymaganych danych i dokumentów, lub są one niekompletne,      

nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić               

do uznania jej za nową ofertę 

g/ o odrzuceniu oferty oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony 

h/  przedmiot przetargu zostanie sprzedany oferentowi  oferującemu najwyższą cenę 

i/  nabywca zostanie poinformowany o wyborze oferty i terminie zawarcia umowy 

j/ nabywca , którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia  

    pomniejszoną o wpłacone wadium, na warunkach określonych w umowie, w terminie  

    nie dłuższym  niż 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży   

 

      10. Inne informacje: 

 

a/ osobą upoważnioną do kontaktu jest: 

Zbigniew Stawiecki tel. 534-514-812, zstawiecki.kwpsr@szczecin.uw.gov.pl 

 

b/ organizatorowi sprzedaży przysługuje prawo unieważnienia postępowania bez 

wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania 
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11. Warunki zawarcia umowy sprzedaży: 

 

a/ oferent, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do podpisania umowy               

    w uzgodnionym terminie 

b/ w przypadku rezygnacji z podpisania umowy komisja zaprasza do podpisania  

    umowy oferenta, który zaproponował kolejną najwyższą cenę 

c/ nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym                     

    niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży na rachunek bankowy sprzedawcy 

d/ wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez  

     kupującego ceny nabycia 

e/ nabywcy, który nie zapłacił w terminie ceny nabycia nie przysługuje roszczenie          

    o wydanie przedmiotu umowy, a sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia                  

    od umowy 

 

 

12. Klauzula informacyjna: 

   

      Zgodnie  z  art. 13  ust. 1  i  2  rozporządzenia   Parlamentu   Europejskiego  i  Rady  (UE)   

      2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku               

      z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 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: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Wojewódzka 

Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie ul. Matejki 6B, 71-615 Szczecin 

 Kontakt do inspektora Ochrony Danych tel.  + 48 91 8143808, e-mail: 

iod.kwpsr@szczecin.uw.gov.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO                

w celu związanym z postępowaniem na sprzedaż składników majątkowych „Przetarg 

Reno Kangoo 2018” 

 Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, osoba której dane 

dotyczą, jest zobowiązana do ich podania pod rygorem nie dojścia do skutku zawarcia 

umowy sprzedaży 

 Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań 

realizowanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Rybackiej                        

w Szczecinie i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie 

przepisów prawa 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat 

 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo                          

ich sprostowania czy usunięcia a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

  

KOMENDANT WOJEWÓDZKI 

    Państwowej Straży Rybackiej                                                                                                                                                                                                    

        w Szczecinie 

 

mgr Artur Przybylski  

       
Załączniki: 

1) wzór oferty 

2) wzór umowy sprzedaży 

3) zdjęcia 


