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KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE 

ul. Wygrana 2, 30 – 311 Kraków, tel.: (+48 12) 354-25-00, fax.: (+48 12) 354 25 01 

e-mail: poczta@kbf.krakow.pl, http://www.kbf.krakow.pl 

      

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM 

NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 

I. NAZWA I SIEDZIBA OGŁASZAJĄCEGO PRZETARG 

1. Organizatorem przetargu jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, 

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, NIP 676-17-87-436, REGON 351210040, tel.: (+48 12) 354-

25-00, fax.: (+48 12) 354 25 01, email: poczta@kbf.krakow.pl 

2. Osobą upoważnioną do kontaktu w ramach niniejszego przetargu jest:  

Andrzej Bróg, tel.: 506 727 018, email: andrzej.brog@kbf.krakow.pl ; Dawid Marek, tel.: 501 

238 470, (+48 12) 354 25 17, email: dawid.marek@kbf.krakow.pl . 

3. Przetarg organizowany jest na podstawie art. 70 ¹ i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny. 

 

II. PRZEDMIOT PRZETARGU 

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż środków transportu samochodowego wskazanych 

w poniższej tabeli: 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego 

Ogłoszenia. 

 

III. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYCH MOŻNA OGLĄDAĆ ŚRODKI TRANSPORTU 

OBJĘTE PRZETARGIEM: 

Samochody można oglądać do dnia: 29.12.2020r. w godz. 10 – 14, po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu z Organizatorem tel.: 506 727 018, (Andrzej Bróg) lub 501 238 470, 

(+48 12) 354-25-17 (Dawid Marek), na parkingu przy siedzibie Organizatora przy ul. Wygranej 2 

w Krakowie. 

 

Lp RODZAJ 

MARKA I MODEL 

POJAZDU 

NR 

REJESTRACYJNY 

ROK 

PRODUKCJI 

PRZEBIEG 

[tys. km] 
 CENA  

WYWOŁAWCZA 

(brutto) 

 

1. 

FIAT 

Model: Panda 

Rodzaj: osobowy 

KR 738LE 2005 108 898 km 3312,00 zł 

 

2. 

SEAT 

Model: Cordoba 

Rodzaj: osobowy 

KR 700EV 2006 191 913 km 4104,00 zł 

http://www.kbf.krakow.pl/
mailto:andrzej.brog@kbf.krakow.pl
mailto:dawid.marek@kbf.krakow.pl


 

IV. WADIUM 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny 

wywoławczej danego środka transportu, którego oferta dotyczy. 

2. W przypadku złożenia oferty w stosunku do większej ilości środków transportu, wadium 

należy uiścić w stosunku do każdego środka transportu. 

3. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu w walucie polskiej. 

4. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Organizatora: PKO Bank Polski 81 

1020 2892 0000 5002 0590 9983 z dopiskiem: „Wadium przetarg pisemny na sprzedaż 

środków transportu samochodowego_DP.011.13.2020_dotyczy samochodu: ………… 

(dopisać rodzaj i markę samochodu zgodnie z tabelą zawartą w pkt II.1. powyżej)” do dnia: 

29.12.2020 r. do godz. 14:30 (liczy się termin faktycznego wpływu na rachunek bankowy 

Organizatora). 

5. Wadium przepada na rzecz Organizatora, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, 

uchyla się od zawarcia umowy. 

6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone 

bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy oferenta. 

7. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na 

poczet ceny nabycia. 

 

V. WYMAGANIA 

1. Ofertę składa się w języku polskim w formie pisemnej. 

2. Wzór formularza oferty wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 

3. Ofertę może złożyć każdy podmiot. Każdy oferent może złożyć ofertę w stosunku do jednego 

lub większej ilości środków transportu samochodowego stanowiących przedmiot niniejszego 

przetargu (w przypadku złożenia oferty w stosunku do większej ilości środków transportu 

samochodowego należy wypełnić jeden formularz oferty, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

Ogłoszenia).  

4. Oferta pisemna powinna zostać wypełniona zgodnie z załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia i 

powinna zawierać: 

a. Imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę), siedzibę oferenta, NIP, REGON; 

b. Numer telefonu i adres e-mail oferenta; 

c. Numer i serię dowodu osobistego (gdy oferentem jest osoba fizyczna); 

d. Przedmiot przetargu oraz oferowaną za niego cenę; 

e. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w Ogłoszeniu 

i nie wnosi do niego zastrzeżeń; 

f. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu lub 

nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin; 

g. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 

3 do Ogłoszenia; 

h. W przypadku, gdy składana Oferta (lub inne dokumenty składane wraz z Ofertą) zawierać 

będzie dane osobowe osób fizycznych innych niż Oferent (np. imię i nazwisko osoby/osób 



 

reprezentujących Oferenta), wymagane jest, aby Oferta ta zawierała również zapewnienie o 

przekazaniu tym osobom Klauzuli informacyjnej RODO, o której mowa w dziale VIII. 

i.   W przypadku spółki prawa handlowego, zgodę odpowiednich organów spółki na nabycie 

danego środka transportu samochodowego, a w przypadku gdy uzyskanie przedmiotowej 

zgody nie jest wymagane, oświadczenie o tym, że nabycie ww. środka trwałego nie 

wymaga zgody organów spółki. 

5. Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty, to: 

a. DLA PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH WYCIĄG Z REJESTRU Z 

TŁUMACZENIEM PRZYSIĘGŁYM – wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc 

przed upływem terminu składania ofert (dokument składany jeżeli dotyczy); 

b. PEŁNOMOCNICTWO – dokument w języku polskim składany w przypadku 

reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika (dokument składany jeżeli dotyczy); 

c. KOPIĘ DOWODU UISZCZENIA WADIUM na dany środek transportu 

samochodowego. 

6. Organizator może wezwać elektronicznie lub pisemnie oferentów, którzy nie złożyli 

dokumentów, o których mowa w pkt V ppkt 4 i 5 powyżej lub złożyli je z błędami, do 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie złożonej oferty. Z postępowania zostaną odrzucone 

oferty nieuzupełnione lub uzupełnione z błędami.  

 

VI. SPOSÓB OCENY OFERT  

1. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%. 

2. Organizator wybierze ofertę zawierającą najwyższą cenę na wybrany środek transportu 

samochodowego objęty przedmiotem przetargu – cena sprzedaży nie może być niższa od ceny 

wywoławczej. 

3. W przypadku wpłynięcia dwóch lub większej liczby najwyższych ofert o jednakowej cenie za 

dany środek transportu samochodowego, Organizator wezwie tych oferentów do ponownego 

złożenia ofert aż do rozstrzygnięcia. Wezwanie, o którym mowa w zd. 1 powyżej nastąpi w 

formie pisemnej lub elektronicznej. 

4. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie 

przetargu, zgodnie ze wzorem umowy zawartym w załączniku nr 3 do Ogłoszenia.  

5. Oferent, którego oferta została przyjęta, jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 

dni od dnia otrzymania faktury. 

6. Wydanie przedmiotu sprzedaży przez Organizatora nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez 

wybranego oferenta ceny nabycia. 

 

VII.  TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 

2. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Miejsce i termin składania ofert: do dnia 29.12.2020 r. do godz. 14:00, w siedzibie 

Krakowskiego Biura Festiwalowego, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, sekretariat Biura, 

parter. Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. Oferty 

złożone po terminie lub w niewłaściwym miejscu zostaną odrzucone i zwrócone bez 

otwierania niezwłocznie.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2020 r. o godz. 14:30 (posiedzenie niejawne). 

5. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 

6. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać 

wszystkim zasadom określonym w niniejszym Ogłoszeniu, a koperta dodatkowo musi być 

oznaczona napisem ZMIANA. 

7. Wycofania dokonuje się na wniosek oferenta złożony w formie pisemnej, podpisany przez 

osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z 

właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). 

8. Przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki 

określone w ogłoszeniu o przetargu. 

 

VIII. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Organizator informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych Oferenta jest Zamawiający: Krakowskie Biuro 

Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, adres e-mail: 

poczta@kbf.krakow.pl, tel.: +48 12 354 25 00; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Krakowskim Biurze Festiwalowym jest Pan 

Łukasz Gajdecki, kontakt: rodo@kbf.krakow.pl; 

 

                       Nazwa i adres Oferenta (ewentualnie pieczęć) 

Krakowskie Biuro Festiwalowe 

ul. Wygrana 2 

30-311 Kraków 

Nr postępowania: DP-011-13/2020 

     SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO 

                Nie otwierać przed 29.12.2020 r. godz. 14:30 
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3) dane osobowe Oferenta przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy; 

4) odbiorcami danych osobowych Oferenta będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania (np. podmioty, które wystąpiły o udostępnienie 

informacji publicznej) dane osobowe Oferenta będą przechowywane do zakończenia 

postępowania przetargowego lub do zakończenia realizacji i rozliczenia umowy zawartej w 

wyniku przetargu oraz w okresie niezbędnym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń 

przez okres 6 lat. Po upływie powyższego okresu dalsze przetwarzanie danych ograniczone 

zostanie wyłącznie do celów archiwalnych i tylko o ile obowiązek ich archiwizacji wynikać 

będzie z przepisów obowiązującego prawa. 

5) obowiązek podania przez Oferenta danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest 

wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu przetargowym;   

6) w odniesieniu do danych osobowych Oferenta decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) Oferent posiada : 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Oferenta; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Oferenta. 

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

przetargowego ani zmianą postanowień umowy zawartej z wybranym Oferentem; 

c) 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 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; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Oferent uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Oferenta narusza 

przepisy RODO (adres do korespondencji : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 

8) Oferentowi nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b  

RODO. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Organizatora 

www.kbf.krakow.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

http://www.kbf.krakow.pl/


 

2. O rozstrzygnięciu postępowania Organizator niezwłocznie poinformuje pisemnie wszystkich, 

którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 

zostanie także zamieszczona na stronie internetowej Organizatora i na tablicy ogłoszeń w 

jego siedzibie. 

3. Oferent składający ofertę związany jest swoją ofertą  przez okres 30 dni od daty upływu 

terminu składania ofert. 

4. Oferent, którego oferta zostanie odrzucona, będzie o tym niezwłocznie powiadomiony 

w formie pisemnej. 

5. Organizator zastrzega możliwość zmiany ogłoszenia (w tym wycofania określonego pojazdu) 

lub warunków udziału w niniejszym przetargu, a także w przypadku zaistnienia istotnych 

okoliczności – zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.  

W takiej sytuacji oferentom nie przysługują w stosunku do Organizatora jakiekolwiek 

roszczenia. 

 

 

Lista załączników: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu; 

2. Formularz oferty; 

3. Wzór umowy. 

Powyższe załączniki stanowią integralną część niniejszego Ogłoszenia. 

 

Kraków, dnia 18 grudnia 2020 r.  

 

 


