
Załącznik nr 2 do Regulaminu sprzedaży nadmiernych zapasów materiałów,  
towarów i wyrobów gotowych, przekraczających potrzeby PSO MASKPOL S.A. 

 

Konieczki, dnia   06-06-2019r. 

 

Postępowanie nr:  002/2019r. 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NADMIERNYCH ZAPASÓW MATERIAŁÓW, 

TOWARÓW I WYROBÓW GOTOWYCH 

 

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. z siedzibą w Konieczkach (42 – 140 

Panki), stosując zasadę konkurencyjności, informuje o sprzedaży nadmiernych zapasów 

materiałów, towarów i wyrobów gotowych, przekraczających potrzeby Spółki (dalej: 

„Materiały”) oraz zaprasza do złożenia ofert. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu  

o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Wykaz Materiałów przeznaczonych do sprzedaży wraz ze zdjęciami i ceną minimalną 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

2. Każda pozycja Materiałów określona w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia stanowi 

odrębną część postępowania. PSO MASKPOL S.A. dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Oznacza to, że Oferent może złożyć ofertę zarówno na jedną wybraną przez siebie część 

przedmiotu postępowania, jak i na więcej niż jedną część przedmiotu postępowania. 

3. W przypadku, kiedy oferta nie będzie obejmować całej puli Materiałów przeznaczonych do 

sprzedaży, PSO MASKPOL S.A. dopuszcza możliwość przyjęcia więcej niż jednej oferty na 

dany przedmiot postępowania. 

4. Informacji na temat postępowania udziela:  Beata  Pyrak tel. 34/310-93-63. 

      

5. PSO MASKPOL S.A. umożliwi przeprowadzenie oględzin przedmiotów postępowania  

w miejscu ich lokalizacji, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin  

z przedstawicielem PSO MASKPOL S.A.:  

 

 

6. PSO MASKPOL S.A. dopuszcza możliwość realizacji przyjętej oferty w ilości mniejszej niż  

w przedłożonej ofercie, na co Oferent wyraża zgodę. 
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OFERTA  

1. Oferent zainteresowany udziałem w postępowaniu zobowiązany jest do złożenia oferty na 

formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

2. Oferta powinna zawierać: 

a) tytuł: „Oferta na sprzedaż nadmiernych zapasów materiałów, towarów i wyrobów 

gotowych” oraz numer postępowania; 

b) nazwę (imię i nazwisko lub firmę) i adres Oferenta oraz dane kontaktowe; 

c) oznaczenie osoby reprezentującej Oferenta oraz jej dane kontaktowe; 

d) numer NIP i KRS (w przypadku osób prawnych) lub numer PESEL (w przypadku osoby 

fizycznej lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej); 

e) nazwę i opis umożliwiający identyfikację Materiałów, na zakup którego/-ych została 

złożona oferta; 

f) cenę/-y oferty netto, nie niższą niż cena minimalna wskazana w Ogłoszeniu, wyrażoną 

cyfrowo i słownie oraz cenę brutto; 

g) zobowiązanie, iż Oferent – w przypadku wyboru jego oferty – zapłaci cenę brutto za 

nabyte Materiały nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od doręczenia faktury 

VAT; 

h) termin związania ofertą; 

i) oświadczenie, że Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na 

potrzeby postępowania; 

j) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami sprzedaży i bezwarunkowo je 

akceptuje, 

k) oświadczenie, że Oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi i gwarancji 

materiałów/towarów/podlegających sprzedaży; 

l) oświadczenie, że Oferent nie jest jedną z osób wymienionych w pkt. 10 Warunków 

sprzedaży, określonych poniżej; 

m) oświadczenie, iż Oferent zgadza się na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną; 

n) podpis osoby upoważnionej składającej ofertę wraz z pieczęcią firmową, gdy oferta 

składana jest przez przedsiębiorcę; 

o) dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania 

Oferenta. 

3. Oferta powinna być złożona w języku polskim, w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: 

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. z siedzibą w Konieczkach 

Oferta na sprzedaż nadmiernych zapasów materiałów, towarów i wyrobów gotowych 

Nie otwierać przed terminem  07-07-2019r.  

4. Oferent może zaoferować tylko jedną cenę za każdy Materiał, na który składa ofertę. 
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5. Oferent może złożyć ofertę częściową na sprzedaż Materiału, wskazując dokładną ilość 

Materiału, jaką chce nabyć. 

6. Termin związania ofertą nie może być krótszy niż 30 dni. 

 

 

3. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferty należy złożyć w  sekretariacie  PSO MASKPOL S.A. do 06-07-2019r. 

 

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. 

3. Przed upływem terminu składania ofert, Komisja ds. Zagospodarowania składników majątku 

PSO MASKPOL S.A. może podjąć decyzję o wprowadzeniu modyfikacji treści niniejszego 

ogłoszenia, uwzględniając czas niezbędny do wprowadzenia zmian, i może przedłużyć 

termin składania ofert. 

 

 

4. OTWARCIE I WYBÓR OFERT 

1. Oferty zostaną otworzone w dniu 07-07-2019r. o godzinie 11.00 w PSO MASKPOL S.A.  

w Konieczkach (42 – 140 Panki). 

2. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 3 zostaną zwrócone bez ich otwierania. 

3. Jako najkorzystniejsze zostaną wybrane oferty, w których zaproponowana cena zakupu 

będzie najwyższa. 

4. W przypadku, gdy na dany Materiał zostanie złożona więcej niż jedna oferta zawierająca 

najwyższą cenę, Oferenci, którzy złożyli te oferty, zostaną wezwani do złożenia ofert 

dodatkowych. W przypadku niezłożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie 

oferta zostanie odrzucona. 

5. PSO MASKPOL S.A. po otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej powiadomi wszystkich 

Oferentów o wynikach postępowania. 

 

 

WARUNKI SPRZEDAŻY 

1. Oferenci, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze, zobowiązani będą do 

dokonania zapłaty ceny brutto za zakupione Materiały jednorazowo i w całości na rzecz PSO 

MASKPOL S.A., bez możliwości rozłożenia jej na raty i odroczenia terminu płatności ceny, 

przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, w terminie 7 dni 

kalendarzowych od otrzymania faktury. Faktura VAT zostanie przesłana do Oferenta drogą 

elektroniczną. 
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2. Wpływ płatności na rachunek bankowy PSO MASKPOL S.A. równoznaczny będzie z 

zawarciem umowy sprzedaży.  

3. W przypadku gdy wybrany Oferent nie dotrzyma terminu płatności, PSO MASKPOL S.A. 

będzie miał prawo: 

a) naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie, które winny być zapłacone na podstawie 

wystawionej noty księgowej, 

b) unieważnić jego ofertę i wybrać taką, która zawierała najwyższą cenę spośród 

pozostałych złożonych ofert. 

2. Oferent, z którym zawarta zostanie umowa sprzedaży, zobowiązany będzie do odbioru 

Materiałów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca odbioru, nie później jednak niż  

w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania płatności, transportem na koszt i ryzyko 

własne. Odbiór Materiałów odbywać się będzie w dni robocze w godzinach 08:00 – 14:00. 

Odbiór Materiałów odbędzie się za protokołem wydania/odbioru. 

3. W przypadku, gdy Oferent, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza, będzie 

uchylać się od odbioru Materiałów, PSO MASKPOL S.A. może naliczać opłaty za 

przechowywanie, w wysokości 1% ceny brutto Materiału, za którą został on sprzedany, 

liczoną za każdy dodatkowy dzień przechowywania. 

6. W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, nie 

odbierze sprzedanego Materiału w terminie, o którym mowa w ust. 2, PSO MASKPOL S.A. ma 

prawo unieważnić jego ofertę i wybrać taką, która zawierała najwyższą cenę spośród 

pozostałych złożonych ofert. 

7. Oferent nie może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży, co oznacza, iż nie może zwrócić 

Materiałów. 

8. Sprzedane Materiały nie podlegają rękojmi bądź gwarancji. 

9. PSO MASKPOL S.A. zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany lub odwołania ogłoszenia o sprzedaży Materiałów w każdym czasie bez 

konieczności podania przyczyn, 

b) wycofania ze sprzedaży poszczególnych przedmiotów na każdym etapie prowadzonego 

postępowania, 

c) unieważnienia postępowania w każdym czasie bez konieczności podania przyczyn, 

d) zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, 

e) prowadzenia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi Oferentami. 

10. Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu: 

a) osób wchodzących w skład Komisji ds. Zagospodarowania składników majątku Spółki, 

powoływanej przez Zarząd Spółki, 

b) małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwa osób, o których mowa w pkt. a) powyżej. 
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INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH 

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), dalej 

„RODO”, informujemy, że: 

1) administratorem danych osobowych osób fizycznych działających na rzecz Oferenta  

w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu RODO jest Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego 

MASKPOL S.A. z siedzibą w Konieczkach, 42 – 140 Panki; 

2) dane osobowe ww. osób przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem 

postępowania w przedmiocie sprzedaży nadmiernych zapasów materiałów, towarów  

i wyrobów gotowych przekraczających potrzeby Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego 

MASKPOL S.A.; 

3) podstawę prawną przetwarzania danych ww. osób stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w 

związku z czym na przetwarzanie danych nie jest wymagana zgoda ww. osób; 

4) przewidywanymi odbiorcami danych ww. osób są: pracownicy lub współpracownicy 

Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. biorący udział w realizacji 

postępowania w przedmiocie sprzedaży nadmiernych zapasów materiałów, towarów  

i wyrobów gotowych przekraczających potrzeby Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego 

MASKPOL S.A.; 

5) dane osób fizycznych działających na rzecz Oferenta w niniejszym postępowaniu będą 

przechowywane przez Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A.  przez okres 

trwania postępowania oraz po jego zakończeniu – do celów archiwizacyjnych; 

6) osobom fizycznym działającym na rzecz Oferenta w niniejszym postępowaniu przysługuje 

prawo do żądania od Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. dostępu do 

swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, fax: 

22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl – w wypadku uznania, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO; 

7) podanie danych ww. osób jest warunkiem udziału danego Oferenta w postępowaniu  

w przedmiocie sprzedaży nadmiernych zapasów materiałów, towarów i wyrobów gotowych 

przekraczających potrzeby Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A., a ich 

niepodanie skutkuje wykluczeniem tego Oferenta z udziału w tym postępowaniu; 

mailto:kancelaria@giodo.gov.pl
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8) ww. dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO ani nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 


