Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi
90-341 Łódź, ul. Fabryczna 25
Łódź, 3 czerwca 2022 roku

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego
w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Łodzi
Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie
szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu
Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 998), zwanego dalej: Rozporządzeniem, Wojewódzki
Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi informuje o zbędnym składniku rzeczowym majątku
ruchomego – samochodzie osobowym:
L.p.

Nazwa

Cena wywoławcza

Samochód osobowy Honda Jazz

1

rok produkcji - 2004 (II generacja), 5-drzwiowy, benzyna,
3
pojemność silnika: 1246 cm , 78 KM
skrzynia manualna 5-biegowa, autoalarm,
przebieg - 131.000 km, kolor: srebrny
badanie techniczne do: 26.07.2022 r., komplet opon zimowych
Ubezpieczenie OC/AC do: 01.08.2022 r.

8.900 zł

Samochód po dwóch kolizjach drogowych i naprawach
blacharsko-lakierniczych.
Obecnie występuje problem z układem ładowania oraz
układem wydechowym.

Składnik majątku ruchomego może być przedmiotem:
1. Sprzedaży w trybie przetargu publicznego
2. Nieodpłatnego przekazania - na pisemny wniosek jednostek wymienionych w § 38
Rozporządzenia
3. Darowizny - na pisemny wniosek jednostek wymienionych w § 39 Rozporządzenia.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą potrzeby jednostek sektora
finansów publicznych
INFORMACJE DOTYCZACE NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA/DAROWIZNY
Nieodpłatnego przekazania dokonuje się na czas nieoznaczony.
1. Wnioski o nieodpłatne przekazanie/darowiznę samochodu należy składać do 21 czerwca
2022 r.
 listownie lub osobiście, na adres:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi, 90-341 Łódź, ul. Fabryczna 25
(za datę złożenia wniosku/oferty uznaje się datę stempla pocztowego)
 elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP (adres: lwif).
Wnioski muszą być podpisane elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym lub profilem
zaufanym.

2. Wniosek o nieodpłatne przekazanie musi być zgodny z § 38 ust. 4 Rozporządzenia
i zawierać:
a) nazwę, siedzibę i adres jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osoby
prawnej,
b) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
c) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany
w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
d) uzasadnienie.
3. Wniosek o dokonanie darowizny musi być zgodny z § 39 ust. 3 Rozporządzenia
i zawierać:
a) nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego podmiotu;
b) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
c) oświadczenie zainteresowanego podmiotu, że składnik rzeczowy majątku ruchomego
zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
d) zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów związanych z darowizną,
w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;
e) wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez
podmiot wnioskujący o darowiznę;
f) uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu.
4. Podmiot zainteresowany darowizną zobowiązany jest przekazać statut albo inny dokument
określający jego organizację oraz przedmiot działalności.
5. Wnioski będą rozpatrywane w terminie 60 dni od daty jego wpływu.
6. Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę będzie się odbywało
zgodnie z kolejnością ich składania, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności
uwzględnione zostaną potrzeby jednostek sektora finansów publicznych. W przypadku
wniosków z taką samą datą złożenia do Inspektoratu, wybór jednostki, której przekazany
zostanie zbędny składnik majątku, dokonany zostanie po przeprowadzeniu analizy potrzeb
podmiotu wnioskującego.
7. Nieodpłatnego przekazania/darowizny dokonuje się na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego.
INFORMACJE DOTYCZACE SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium oraz złożenie pisemnej oferty,
która musi zawierać:
a) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta;
b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku
ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność
za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika;
d) zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
e) dowód wniesienia wadium.
Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

WADIUM
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu publicznego jest wniesienie wadium w wysokości
10% ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego, będącego przedmiotem
sprzedaży (890 zł) na rachunek bankowy:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi
NBP O/O w Łodzi – 47 1010 1371 0009 8313 9120 0000
z dopiskiem: „Wadium – zakup samochodu osobowego Honda Jazz”.
2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone,
zwrócone zostanie w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia
oferty.
3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
4. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny,
uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
TRYB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty na zakup samochodu należy składać do 21 czerwca 2022 r.
 listownie lub osobiście, w zaklejonej kopercie, na adres:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi, 90-341 Łódź, ul. Fabryczna 25
(za datę złożenia wniosku/oferty uznaje się datę stempla pocztowego)
Na kopercie należy umieścić dopisek „Oferta na zakup samochodu osobowego –
ogłoszenie z 03.06.2022 r. ”,
a także podać nazwę i adres Oferenta, tak aby ofertę złożoną po terminie można było
zwrócić bez jej otwierania do nadawcy.
2. Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu.
3. Otwarcie kopert nastąpi 23 czerwca 2022 r. o godz. 10:00.
4. Termin związania ofertą (liczony od dnia otwarcia ofert) wynosi 7 dni.
INNE INFORMACJE
1. Przetarg publiczny może się odbyć, jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna oferta.
2. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, która nie może
być niższa od ceny wywoławczej.
3. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta,
który nie wniósł wadium;
b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1, lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie
wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
4. Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.
5. W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje tę samą cenę, komisja
przetargowa postanowi o kontynuowaniu przetargu publicznego w formie aukcji między tymi
oferentami. Oferenci zostaną powiadomieni ojej terminie i miejscu przeprowadzenia.

UMOWA SPRZEDAŻY
1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wyborze przez komisję przetargową
najkorzystniejszej oferty.
2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia
zawarcia umowy sprzedaży.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny
nabycia.
4. Wszystkie koszty związane z nabyciem samochodu ponosi w całości kupujący.
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania
procedury zbycia składników rzeczowych majątku ruchomego bez podania przyczyny.

DANE KONTAKTOWE
Pracownikiem upoważnionym do kontaktu w sprawie zapoznania się ze stanem składnika
majątku oraz w przypadku pytań dotyczących wniosków/ofert jest Pani Marta Kwiatkowska, tel.
42 630-21-71/79
Samochód można oglądać w dniach 07.06.2022 r. – 20.06.2022 r. w godzinach 10:00-15.00 na
parkingu przed siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodzi przy
ul. Fabrycznej 25 (wjazd od ul. Przędzalnianej), po uprzednim ustaleniu terminu oględzin.

Załącznik nr 1

Wojewódzki Inspektorat
Farmaceutyczny w Łodzi
90-341 Łódź, ul. Fabryczna 25

FORMULARZ OFERTY NA ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO HONDA JAZZ
W nawiązaniu do Ogłoszenia z 3 czerwca 2022 r. o zbędnych składnikach majątku ruchomego
Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodzi, stosownie do zapisów z dnia 21
października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami
rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 998) składam
ofertę na zakup samochodu osobowego marki Honda Jazz
1. Dane oferenta
W przypadku osób fizycznych:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………...
Adres: ………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………
W przypadku pozostałych podmiotów:
Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………...
Adres: ………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………
2. Oferowana cena i sposób jej zapłaty:
Oferowana cena: ……………..... słownie: ………………………………………………………...
Sposób zapłaty:
 na rachunek bankowy
 gotówką
3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze stanem technicznym samochodu osobowego
marki Honda Jazz, bądź oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające
z rezygnacji z zapoznaniem się ze stanem tych składników.
4. W załączeniu przekazuję:
 dowód wpłaty wadium
 zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy osób fizycznych).

………………………………………………………
(podpis oferenta)

……………………………………….....
Miejscowość i data

………………………………….
Imię i nazwisko

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi
z siedzibą przy ul. Fabrycznej 25, moich danych osobowych podanych w formularzu ofertowym
w celu przeprowadzenia przetargu na zakup samochodu osobowego marki Honda Jazz,
zgodnie z ogłoszeniem z 3 czerwca 2022 r.
………………………………………….
Podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca danych osobowych osób fizycznych składających oferty
w odpowiedzi na ogłoszenie o sprzedaż samochodu osobowego marki Honda Jazz
1. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi z siedzibą przy ul. Fabrycznej 25, 90-341 Łódź,
jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia procedury sprzedaży samochodu osobowego marki Honda Jazz, zgodnie
z ogłoszeniem z 03.06.2022 r.
2. Ponieważ dane stanowią informację publiczną, będą mogły być udostępniane wszystkim
zainteresowanym nimi podmiotom lub na podstawie umów powierzenia.
3. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procedury sprzedaży
samochodu osobowego marki Honda Jazz, zgodnie z ogłoszeniem z 03.06.2022 r.
5. Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania oraz w celach archiwalnych.
6. Dane nie będą profilowane.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych
8. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych (IODO) WIF w Łodzi pod nr telefonu 42 630-21-71/79 lub pisząc na
adres kancelaria@lwif.pl

