Nadleśnictwo Lubsko
Lubsko, 22.06.2022 r.
Zn. spr.: SA.234.2.2022
OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym pisemnym ofertowym
Na podstawie § 13 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Państwowym Gospodarstwie
Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z 1994 r., Nr 134 poz. 692 z póź. zm.), Zarządzenia nr
2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 5 lutego
2020 r. w sprawie zasad postępowania ze zbędnymi środkami trwałymi innymi niż
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (znak spr.: ER.234.1.2020) oraz
zgodnie z Zarządzeniem nr 44 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko z dnia 07
października 2016 r. w sprawie zasad sprzedaży środków trwałych innych niż osady
leśne i budynki mieszkalne oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargów lub
aukcji (znak spr. SA.234.12.2016.MP z póź. zm.), ogłaszam, co następuje:
1.
Nadleśnictwo Lubsko ogłasza pisemny (ofertowy) nieograniczony przetarg na
sprzedaż przedmiotów ewidencji ilościowej i materiałów magazynowych.
2.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia zawiera oznaczenie oraz ceny wywoławcze
oferowanych przedmiotów.
3.
Sprzedawane przedmioty można oglądać w dni robocze od 23.06.2022 r. do
04.07.2022 r. w godz. 10.00 - 13.00 w siedzibie Nadleśnictwa w Lubsku.
4.

Nadleśnictwo nie żąda wniesienia wadium.

5.
Otwarcie ofert odbędzie się w Nadleśnictwie Lubsko ul. E. Plater 15, pokój nr 3
w dniu 05.07.2022 r. o godz. 09.00.
6.
Oferty należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Lubsko pokój nr 5 do dnia
05.07.2022 r. do godz. 8.30.
7.
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem:
„Przetarg na sprzedaż przedmiotów ewidencji ilościowej i materiałów magazynowych,
nie otwierać przed 05.07.2022 r. do godz. 9.00”.
8.
Pisemna oferta do przetargu powinna zawierać:
- imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy),
- dokładny adres zamieszkania z nr telefonu kontaktowego,
- nazwa przedmiotu i nr inwentarzowy (jeśli jest), na który oferta jest składana,
- oferowaną cenę nabycia przedmiotu, na który oferta jest składana (pisemnie
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i słownie) nie mniejsza od cena wywoławczej,
- podpis oferenta.
9.
Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy
przetargu zaoferowali tę samą cenę, lub prawo do przeprowadzenia pomiędzy nimi
licytacji, oraz prawo do unieważnienia postępowania w przypadku nie osiągnięcia ceny
wywoławczej odwołania przetargu, uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty (nie
dał rezultatu).
10.
Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotu kosztów udziału
w postępowaniu, w tym kosztów na przygotowanie ofert.
11.
Przedmiot przetargu zostanie wydany po zapłaceniu przez nabywcę ceny
nabycia w terminie nie dłuższym jak 5 dni roboczych od zatwierdzenia protokołu przez
nadleśniczego.
12.
Warunkiem ważności postępowania i wyboru oferenta przez komisję przetargową
jest zatwierdzenie protokołu z przetargu przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko.
13.
Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
sprzedawanych rzeczy.
14.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym
postępowaniem przetargowym jest Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko, ul. Emilii Plater 15, 68-300 Lubsko. Skarb
Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko
wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się
w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych; dane
kontaktowe, adres e-mail: iod@comp-net.pl;
Klauzulę informacyjną z art. 13 RODO dla oferentów zawiera załącznik nr 2.

Z poważaniem,
Leszek Banach
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/
Załączniki:
1. Oznaczenie oraz ceny wywoławcze oferowanych przedmiotów
2. Klauzula RODO
3. Oferta na nabycie składnika majątkowego
Do wiadomości:
1. RDLP w Zielonej Górze
2. Jednostki organizacyjne RDLP w Zielonej Górze,
3. Pracownicy Nadleśnictwa Lubsko,
4. Strona internetowa BIP Nadleśnictwa Lubsko,
5. a/a
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Załącznik nr 1 - oznaczenie oraz ceny wywoławcze oferowanych przedmiotów
Nr inw.

Nazwa

Rok
prod.

Ilość

Opis

Magazyn

Agregat
prądotwórczy

2000

1

Magazyn

Agregat chłodniczy
z wentylatorem

2004

1

Magazyn

Kostka brukowa/betonowa/

-

24 m2

B/23/35

Spawarka CE 250

1994

1

B/18/19

Pilarka Fs 220

1993

1

B/22/104

Kalkulator

1990

1

Kalkulator Citizen

1990

1

B/22/106

Kalkulator

1991

1

B/19/04

Kalkulator Citizen

2004

1

B/22/36
B/25/99
B/2/01
B/19/2011
B/29/08

Radio Śnieżka
Radiomagnetofon Philips
Radiomagnetofon Grundig
Pompa ododnieniowa
Aparat telefoniczny Castel

1997
1999
2001
2011
2008

1
1
1
1
1

B/92/2010
z budynku

Karta pamięci SD 4GB ADATA
Komputer Monitoringu

2010
2012

1
1

z budynku

Kamery monitoringu

2012

4

z budynku

Sterownik dotykowy SATEL

2014

1

Magazyn

Router ADSL

2010

1

B/15/08

Zestaw mebli
kuchennych"NIKA"
Szafa "Sara"
Szafa KIA
Stolik RTV
Stół + 4 krzesła
Stolik RTV
Okap Mastercook-elektr.
Chłodziarka CP140

2008

1

GEKO 6800 ED-A/HHBA
Silnik HONDA; moc: 7,5 kW;
stan techniczny: niesprawny
Sprężarka MANEUROP
Model - MTZ64HM4DVE
Czynnik - R404
(poj. zbiornika 8 l)
Wentylator - Alfa Laval BL 73
stan techniczny: sprawny
(Element pochodzący z
demontażu przy likwidacji
chłodni na szkółce leśnej)
Stan techniczny: średni.
Szara, rozbiórkowa
Wyeksploatowana, brak dostępności
części zamiennych
Wyeksploatowana, brak dostępności
części zamiennych
Wyeksploatowany, nieczytelne
oznaczenia przycisków
Wyeksploatowany, nieczytelne
oznaczenia przycisków
Wyeksploatowany, nieczytelne
oznaczenia przycisków
Wyeksploatowany, nieczytelne
oznaczenia przycisków
Przestarzałe technologicznie
Uszkodzona antena
Uszkodzona antena
Wyeksploatowana, przecieka
Wyeksploatowany, silne ślady
użytkowania
Przestarzała technologicznie
Intel i3, 4 GBDDR3, 7 TB HDD, obudowa
rack, duża awaryjność systemu
operacyjnego, brak dysków
Niekompatybilne z obecnymi
systemami
Wyeksploatowany, za duża czułość
przycisków
Wyeksploatowany, zawiesza się, brak
wsparcia producenta
Stan techniczny: dobry

2008
2001
2001
2008
2008
2008
1999

1
1
1
1
1
1
1

Stan techniczny: dobry
Stan techniczny: dobry
Stan techniczny: dobry
Stan techniczny: dobry
Stan techniczny: dobry
Stan techniczny: dobry
Stan techniczny: dobry

B/76

B/16/08
B/71/01
B/72/01
B/18/08
B/20/08
B/14/08
B/52/99

3

Cena
wywoławcza
za sztukę lub
zestaw w zł
500,00
1200,00

240,00
200,00
150,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
25,00
5,00
2,00
150,00
25,00
5,00
10,00
150,00
100,00
80,00
30,00
90,00
30,00
50,00
80,00

Załącznik nr 2
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.1.

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, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) Sprzedający informuje, iż
administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Lubsko z siedzibą przy ul. Emilii Plater 15, 68-300
Lubsko,
e-mail:
lubsko@zielonagora.lasy.gov.pl,
tel.
68
372
04
00.
W związku z przetwarzaniem danych można skontaktować się na adres e-mail: iod@comp-net.pl

1.2.

Sprzedający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu w sposób gwarantujący
zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

1.3.

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z prowadzeniem niniejszego postępowania oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy w oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania i jego
archiwizacji.

1.4.

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie
udostępniona w oparciu o art. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

1.5.

Dane
osobowe
pozyskane
w
związku
z
prowadzeniem
niniejszego
postępowania
o udzielenie postępowania będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
obowiązującym u Sprzedającego.

1.6.

Niezależnie od postanowień pkt 1.5. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie postępowania, dane
osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

1.7.

Dane
osobowe
pozyskane
w
związku
z
prowadzeniem
niniejszego
postępowania
mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych osobowych
np.
podmiotom
świadczącym
usługi
doradcze,
w
tym
usługi
prawne,
i konsultingowe, firmom zapewniającym niszczenie materiałów itp.

1.8.

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

1.9.

Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma
prawo:
1)

dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO;

2)

do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO;

3)

do żądania od Sprzedającego – 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;

4)

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony
Danych
Osobowych,
ul.
Stawki
2,
00-193
Warszawa)
w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

1.10.

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym; niepodanie określonych
danych
będzie
skutkowało
brakiem
możliwości
ubiegania
się
o udzielenie postępowania oraz zawarcie umowy.

1.11.

Osobie,
której
dane
osobowe
zostały
pozyskane
z prowadzeniem niniejszego postępowania nie przysługuje:

przez

Sprzedającego

w

związku

1)

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

2)

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

4

3)
1.12.

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.

W niektórych sytuacjach, możemy pozyskiwać dane z innych źródeł, niż bezpośrednio od Państwa. W
przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem
danych będą rejestry publiczne, m.in. CEIDG, REGON, KRS.

1.13. 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 Sprzedającego.
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Załącznik nr 3

………………………….. dnia ……………..……
………………………………………………….
Imię i nazwisko lub nazwa oferenta
………………………………………………….
Adres lub siedziba oferenta
NIP (dot. Firm) …………………………….…..
Tel./fax …………………………………………
e-mail ………………………………………….
Nadleśnictwo Lubsko
ul. Emilii Plater 15
68-300 Lubsko
OFERTA
na nabycie składnika majątkowego
Nazwa przedmiotu

Oferowana cena
brutto

Oferowana cena brutto (słownie)

Oświadczam, iż:




zapoznałem/am* się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym ww. sprzętu i nie wnoszę
do nich zastrzeżeń,
w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się uregulować cenę w terminie 5 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby prowadzonego postępowania
ws.
sprzedaży składników majątkowych. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am* się
z przysługującymi mi uprawnieniami wynikającymi z przepisów RODO (w tym z klauzulą RODO
stanowiącą zał. nr 2 do ogłoszenia).

…………………………………
(podpis oferenta)
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