Białogard, dnia 13.11.2020r.
L.dz. 1190 /2020

OGŁOSZENIE ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
SPÓŁKA Z O.O. W BIAŁOGARDZIE
NA
SPRZEDAŻ AUTOBUSU STANOWIĄCEGO MAJĄTEK ZKM SP. Z O.O.
W BIAŁOGARDZIE NA ZASADACH WYBORU OFERT

Sprzedawca:

Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
w Białogardzie przy ul. Ustronie Miejskie 1.

Przedmiot sprzedaży:

Autobus ZKM Sp. z o.o. w Białogardzie

Nr rej.
Ilość
Rodzaj,
Rok
miejsc Pojemność
L.p.
budowy
silnika
Marka i typ
siedz./
(cm3)
stoj.

Kolor

Polisa
Rodzaj Przebieg OC
ważna
paliwa
(km)
do

Autobus
Miejski
1

2007
CACCIAM
ALI
IVECO
URBINO
65

12/21

2998,00

Białoczerwony

ON

435783 09.12.
2020r.

Nr VIN

Cena
minimalna
brutto
(zł)

ZBI
10028

15 000,00

Nr ew.

040
ZCFC65D
00756795
31

1. Dodatkowe informacje na temat każdego z pojazdów można uzyskać w Dziale Technicznym
Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Białogardzie z siedzibą przy ul. Ustronie
Miejskie 1 lub pod nr tel. 094/ 312 03 70.
Autobusy można oglądać w obecności pracownika tego Działu po uprzednim uzgodnieniu
terminu tel.( 94 692 422 026 ).
2. Umowa kupna-sprzedaży zostanie sporządzona w terminie 7 dni od rozpatrzenia i wyboru
najkorzystniejszej oferty.

3. Zapłata ceny nabycia nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od zawarcia Umowy
kupna-sprzedaży z zastrzeżeniem, iż wydanie autobusu nastąpi po dokonaniu pełnej wpłaty.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Oferty należy składać przesyłką pocztową (obowiązuje data wpływu do siedziby
ZKM) lub w sekretariacie Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w
Białogardzie do dnia 23.11.2020 r. do godz. 10:00.

Klauzula Informacyjna
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
informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
w Białogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.brd@wp.pl
3) Cele i podstawa prawna. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem pod nazwą „sprzedaż autobusów
stanowiących majątek ZKM Sp. z o.o. w Białogardzie na zasadach wyboru ofert”.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej
"ustawa Pzp"; dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla ZKM Sp z o.o. w zakresie
niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub umów powierzeń
(w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi
technicznej systemów teleinformatycznych, systemu monitorowania),
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
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,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO,
7) Nie przysługuje Pani/Panu:
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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO.
8) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
10) Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw
trzecich lub organizacji międzynarodowych. Państwa dane nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
11) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

