
         OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SPRZĘTU DO REHABILITACJI 

 
  
1. Opis przedmiotu sprzedaży 
Sprzęt do rehabilitacji, w skład którego wchodzą poniższe urządzenia wycofane z użytkowania: 
 

Lp. Nazwa sprzętu Ilość sztuk 

1              Ławka skotta  
 

1 

2 Przyrząd do ćwiczeń mięśni kończyn dolnych  
 

1 

3 Przyrząd do ćwiczeń mięśni  piersiowych siedząca 
 

1 

4 Przyrząd do ćwiczeń mięśni grzbietu 
 

1 

5 Prostowniki podudzi 
 

1 

6 Wyciąg bloczkowy pojedynczy  
 

1 

7 Twister   
 

1 

8 Przyrząd rehabilitacyjny do ćwiczeń mięśni kończyn dolnych  
 

1 

9 Stepper 
 

1 

10 Hes klatka piersiowa leżąca 
 

1 

11 Urządzenie do ćwiczeń mięśni grzbietu (a) 1 

12 Urządzenie do ćwiczeń mięśni grzbietu (b) 1 

13 Suwnica do ćwiczeń mięśni kończyn dolnych  1 

14 Urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha (ławka) 1 

15 Urządzenie do ćwiczeń mięśni odwodzicieli  1 

 
Oferta sprzedaży obejmuje wszystkie urządzenia jako całość, sprzedający nie przewiduje możliwości 
sprzedaży pojedynczych urządzeń wymienionych w powyższej tabeli. 
 
 
2. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:  
Pisemne oferty z dopiskiem „Oferta na zakup sprzętu do rehabilitacji” - Paweł Nowiński - Sekcja ds. 
Gospodarczych, oferty 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 22.11.2022 r. do godz. 10.00.  
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.11.2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Sprzedającego, pokój nr 7, V piętro Budynek 
Naukowy, Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5, Sekcja Gospodarki Aparaturowej  
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,  



• 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., 
 
4.  Kryteria oceny ofert  
Jedynym kryteriom ofert jest cena netto. Oferent, który zaproponuje najwyższą cenę netto za zakup sprzętu do 
rehabilitacji, uzyska prawo zakupu przedmiotu sprzedaży. 
 
Ogólna cena oferty nie może być niższa niż 2000,00 zł netto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 złoty)  
 
5. Osoby upoważnione do kontaktów z Kupującymi:  
Paweł Nowiński – pawel.nowiński@pib-nio.pl, tel. 22 546-29-02 

Dariusz Rudziński - dariusz.rudzinski@pib-nio.pl; tel. 22 546-28-06 
Robert Czernik -  robert.czernik@pib-nio.pl ;  tel. 22 546-31-87 

 

6.  Informacje pozostałe:  

• Załadunek, transport, rozładunek i niezbędny do tego sprzęt, jak i wszelkie inne czynności związane z 
wydaniem przedmiotu sprzedaży są po stronie Kupującego.  

• Kupujący, którego oferta zostanie przyjęta przez Sprzedającego zostanie poinformowany o wyborze oraz 
terminie podpisania umowy.  

• Kupujący zobowiązuje się zapłacić kwotę za kupno sprzętu do rehabilitacji na rachunek bankowy 
Sprzedawcy nr PKO BP S.A. 16 O/W-wa 98 1020 1169 0000 8902 0011 2045 na podstawie faktury 
wystawionych przez sprzedawcę.  

• Płatność będzie dokonana w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury przez NIO-PIB 

• Kupujący zobowiązany jest do zabrania przedmiotu sprzedaży 7 dni po opłaceniu faktury.  

• Przekazanie urządzeń pokwitowane będzie protokołem przekazania. 

• Stan techniczny sprzętu do ewentualnej weryfikacji jego sprawności funkcjonalnej przez kupującego. 

• Oględziny sprzętu odbędą się w  dniu 17.11.2022 r. w godz. 11:00 w siedzibie sprzedającego NIO-PIB, 
 ul. W.K. Roentgena 5. 

 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych i obowiązek informacyjny  

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), dalej „RODO”, informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-

Curie – Państwowy Instytut Badawczy (dalej „NIO-PIB”) ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa. 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w NIO-PIB można się skontaktować telefonicznie lub e-mailowo. Telefon 

22 5462889, e-mail iod@pib-nio.pl . 
3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w: 

a) ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu; 
b) zapytaniach i wnioskach złożonych w trakcie trwania niniejszego postępowania; 
c) pismach dotyczących niniejszego postępowania; 
NIO-PIB będzie przetwarzał w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania zakupowego.  

4. Podstawę prawną przetwarzania stanowi:  
a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z:  

 ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 

 ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdy jest niezbędne podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie 

osoby, której dane dotyczą; 
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ze względu na uzasadnione interesy Administratora, w zakresie: 

przeprowadzenia procedury zakupowej, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, tworzenia 
zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora. 

mailto:pawel.nowiński@pib-nio.pl
mailto:dariusz.rudzinski@pib-nio.pl


5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania zakupowego na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy o dostępie do 
informacji publicznej, podmioty kontrolne i nadzorcze, procesorzy w związku ze zleconymi przez 
Administratora działaniami, osoby lub podmioty wykonywujące na rzecz NIO-PIB usługi doradcze, 
konsultacyjne, audytowe oraz świadczące pomoc prawną. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku w którym zakończono 
postępowanie o udzielenie zamówienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie  
i przez czas wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, 
jednakże ich brak może uniemożliwić udział w postępowaniu zakupowym oraz zawarcie umowy. 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, zgodnie z art. 22 RODO. 

9. Posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
10. Nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 


