OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZŁOMU

1. Opis przedmiotu sprzedaży
Złom z rozbiórki urządzeń wyposażenia budynku Pralni, w skład którego wchodzą urządzenia wycofane z
użytkowania:
 Pralnica PAC 180
 Pralnica 20kg
 Pralnica Lavamec 7 kg
 Skladarka
 Prasowalnica skladarka KST 250
 Prasowalnica manekin
 Prasowalnica do rękawów
 Prasowalnica do kolnierzyków
 Prasowalnica do spodni x 3
 Odsysacz pary
2. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Pisemne oferty z dopiskiem „Oferta na zakup złomu” należy składać w zamkniętych, nieuszkodzonych
kopertach w Kancelarii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu
Badawczego lub przesłać na adres: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy
Instytut Badawczy, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa z dopiskiem na kopercie jw., do dnia 11.10.2021 r.
do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.10.2021 o godz. 09.00 w siedzibie Sprzedającego, pokój nr 32, budynek Hotelu
Szkoleniowego, Warszawa, ul. W.K. Roentgena 9, Sekcja ds. Gospodarczych
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę
3. Zawartość Oferty:
• imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; aktualny wypis z właściwych rejestrów lub
ewidencji podmiotów gospodarczych, nr telefonu kontaktowego oferenta, adres e-mail;
• oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
• zezwolenia właściwego organu ( wojewoda lub starosta ) na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki
odpadami, decyzję na transport, zbieranie i/lub przetwarzanie zgodnie z Ustawą o odpadach lub
przedstawienie podpisanych umów z firmami zajmującymi się utylizacją odpadów, na które oferent uprawnień
nie posiada - zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za
skutki wynikające z rezygnacji z oględzin i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.
• dokument potwierdzający legalizację wag
4. Kryteria oceny ofert
Jedynym kryteriom ofert jest cena netto. Oferent, który zaproponuje najwyższą cenę netto za zakup złomu,
uzyska prawo zakupu przedmiotu sprzedaży. Cena oferty nie może być niższa niż 400,00 zł/tona netto ( słownie:
czterysta złoty 00/100 złoty )
Osoby upoważnione do kontaktów z Kupującymi:
Paweł Nowiński – pawel.nowinski@pib-nio.pl – tel: +48 22 546-29-02
Eliza Śliwowska – eliza.sliwowska@pib-nio.pl – tel: +48 22 546-23-38
5. Informacje pozostałe:
• Załadunek, transport, rozładunek jak i wszelkie inne czynności związane z wydaniem przedmiotu sprzedaży
są po stronie nabywcy.
• Nabywca zobowiązany jest do zabrania przedmiotu sprzedaży 7 dni po otwarciu ofert.
• Przekazanie złomu pokwitowane będzie protokołem przekazania .

•

Kupujący zobowiązuje się zapłacić kwotę za kupno złomu na rachunek bankowy Sprzedawcy nr PKO BP S.A.
16 O/W-wa 98 1020 1169 0000 8902 0011 2045 na podstawie faktur wystawionych przez sprzedawcę.
Płatność będzie dokonana w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury przez NIO-PIB

Przetwarzanie danych osobowych i obowiązek informacyjny
1. Administratorem danych osobowych osób działających w imieniu Wykonawcy, jego pracowników lub
zleceniobiorców, w tym podwykonawców jest Wykonawca, a osób działających w imieniu Zamawiającego, jego
pracowników lub zleceniobiorców – Zamawiający.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Zamawiającego – adres e-mail: iod@coi.pl, Wykonawcy –
adres: e-mail: ……………….. .
3. Każdy Administrator danych osobowych jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
4. Każdy Administrator danych osobowych jest zobowiązany posiadać prawo do powierzenia przetwarzania
danych osobowych na potrzeby niniejszej umowy - przez cały okres jej realizacji oraz przez czas niezbędny do
realizacji uprawnień każdej ze stron wynikających z tej umowy lub każdy z Administratorów danych osobowych
oświadcza, że posiada zgody osób, na powierzenie przetwarzania ich danych osobowych
Zamawiającemu/Wykonawcy na potrzeby niniejszej umowy - przez cały okres jej obowiązywania oraz przez
czas niezbędny do realizacji uprawnień każdej ze stron wynikających z tej umowy.
5. Wykonawca i Zamawiający przetwarzać będą powierzone im do przetwarzania dane osobowe wyłącznie w
związku i na potrzeby realizacji niniejszej umowy.
6. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych - uzasadniony interes Zamawiającego lub uzasadniony
interes Wykonawcy.
7. Powierzone przez Administratora dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza
przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub została na to
wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą.
8. Każdy Administrator zobowiązany jest do zabezpieczenia za pomocą odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych powierzonych Danych Osobowych przed ich utratą, udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, uszkodzeniem lub zniszczeniem, oraz nieuprawnionym zbieraniem, udostępnianiem,
usuwaniem, zmianą, utrwaleniem, przechowywaniem lub opracowywaniem.
9. Każdy z Administratorów jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane przekazał na potrzeby
wykonania niniejszej umowy o prawie dostępu do danych osobowych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa oraz o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10. Powierzone do przetwarzania przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
11. Każda ze stron niniejszej Umowy w imieniu własnym oświadcza, że wypełniła obowiązki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskała w celu zawarcia niniejszej umowy oraz zobowiązuje się wypełniać ten
obowiązek w trakcie wykonywania Umowy.

