Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku
Kaletnik, dn.: 12-09-2022
Znak spr.: SA.270.99.2022

OGŁODZENIE PRZETARGOWE
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Brzeziny reprezentowane przez Nadleśniczego Jarosława Kałużę
Adres: ul. Główna 3, 95-040 Kaletnik
tel: (44) 714-15-51
e-mail: brzeziny@lodz.lasy.gov.pl
strona internetowa: https://brzeziny.lodz.lasy.gov.pl/
na podstawie art. 701- art. 705 Kodeksu cywilnego
Ogłasza nieograniczony przetarg pod nazwą: „Sprzedaż telefonów
komórkowych w Nadleśnictwie Brzeziny w 2022 roku”
Wykaz oferowanych do sprzedaży sprzętów znajduję się w załączniku nr 1
stanowiącym integralną część ogłoszenia.
Informację o w/w sprzętach można uzyskać w dziale administracyjnogospodarczym Nadleśnictwa Brzeziny po nr telefonu (44) 714-15-51 wew. 113 w dni
robocze w godz. 8ºº - 15ºº osobą do kontaktu jest Pani Emilia Przyborowska.
Zainteresowani zakupem proszeni są o dostarczenie osobiście do sekretariatu
Nadleśnictwa bądź pocztą tradycyjną pisemnej oferty z dopiskiem „Sprzedaż telefonów
komórkowych w Nadleśnictwie Brzeziny w 2022 roku” w terminie do 26 października
2022 roku do godziny 12ºº. Do ogłoszenia przetargowe jako załącznik nr 2 Nadleśnictwo
Brzeziny przekazuje przygotowany „Formularz ofertowy” do wykorzystania przy
składaniu ofert.
Oferta powinna zawierać:
- dane oferenta (imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby),
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- nazwę licytowanego telefonu,
- nr inwentarzowy licytowanego telefonu
- oferowaną cenę netto (do cenny netto zostanie doliczony VAT).
Zainteresowani mogą składać na dany sprzęt czy urządzenie tylko jedną ofertę.
Nabywcami zostaną osoby, które złożą ofertę z najwyższą ceną. W przypadku złożenia
dwóch lub więcej ofert z tymi samymi (najwyższymi) cenami przeprowadzona zostanie
dodatkowa ustna licytacja.
Przekazanie przedmiotu nastąpi po uiszczeniu należytej wpłaty, wynikającej ze
złożonej oferty.
Nadleśnictwo Brzeziny po sprzedaży przedmiotów nie uznaje zwrotów.
Nadleśnictwo Brzeziny zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia lub
wycofania wymienionych w załączniku nr 1 przedmiotów ze sprzedaży bez podania
przyczyny.
Jarosław Kałuża
Nadleśniczy

Załączniki:
1. Wykaz oferowanych do sprzedaży telefonów
2. Formularz ofertowy
Sporządził:
Emilia Przyborowska
Sekretarz

KLAUZULA

INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA

PRZETWARZANIA

DANYCH

OSOBOWYCH.
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1.

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje,
iż administratorem danych osobowych jest ALT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych CompNet Sp. z o.o. z
którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować
się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@comp-net.pl lub
telefonicznie pod numerem 063 240 65 32.

2.

Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.

3.

Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP,
do upływu terminu do ich wniesienia.

4.

Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być
dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do
przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności

5.

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego
rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP
– w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.

6.

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja
postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP, a także ustawy o dostępie
do informacji publicznej.

7.

Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8.

Niezależnie od postanowień pkt 7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9.

Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze,
w tym usługi prawne, i konsultingowe,

10.

Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany.

11.

Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania
dane osobowe, ma prawo:
a)

dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w
sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
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podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
b)

do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym
skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o
którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników;

c)

do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

d)

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, w tym przepisy RODO.

12.

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.

13.

Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie
przysługuje:
1)

prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO,

2)

14.

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych
lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących
zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.
Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu
administratora danych osobowych
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