Szczecin, dnia 14.10.2020 r.

Pisemny otwarty przetarg na sprzedaż używanych urządzeń stanowiących wyposażenie
Laboratorium Hala Technologiczna Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
/zaproszenie do składania ofert wraz z warunkami (regulaminem) przetargu/
Dział I. Przedmiot sprzedaży
1.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (siedziba pod adresem: 70-310 Szczecin,
al. Piastów 17, REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56) oferuje na sprzedaż używane urządzenie
określone w Tabeli nr 1 stanowiących wyposażenie Laboratorium Hala Technologiczna WIMiM,
dokładny opis poszczególnych urządzeń określono w załączniku nr 1.
Tabela 1 Wykaz urządzeń

L.p.
1.

Nazwa urządzenia

Szacowana cena brutto

Frezarka numeryczna FYN-50N

10.000,00 zł

2.

Urządzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowią własność Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie, urządzenie nie jest obciążone prawami osób trzecich, noszą
ślady użytkowania były wykorzystywane głównie w procesie dydaktycznym oraz do celów
badawczych.

3.

Po wcześniejszym umówieniu terminu urządzenie można oglądać. Miejscem oglądu jest
Laboratorium Hala Technologiczna WIMiM al. Piastów 19a, 70-310 Szczecin. Terminy oglądu
należy umawiać z Panem dr inż. Tomasz Okulik, tel. 91 449-46-23, e-mail: pmech@zut.edu.pl.

4.

Osobą do kontaktu w sprawach organizacyjnych niniejszego przetargu jest Ewelina Kandyba,
tel. 887-870-628 e-mail: ekandyba@zut.edu.pl
Dział II. Tryb sprzedaży, postanowienia ogólne

1.

Zbycie (sprzedaż) urządzenia nastąpi w trybie otwartego pisemnego przetargu, którego warunki,
w tym w szczególności obowiązek złożenia oferty z ceną za określone urządzenie, określa
niniejszy dokument.

2.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu
wskazanych w niniejszym dokumencie i/lub jego załącznikach. Ewentualne zmiany będą
dokonane
wyłącznie
przed
Terminem
Składania
Ofert
i
podane
zostaną
do widomości poprzez publikację na stronie internetowej Organizatora przetargu
(https://zamowienia.zut.edu.pl/sprzedaz-ruchomosci.html → link z nazwą niniejszego
przetargu). Dokonanie zmian (modyfikacji), o których mowa powyżej jest wyłącznym
uprawnieniem Organizatora przetargu (innemu uczestnikowi niniejszego postępowania
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nie przysługuje roszczenie o dokonanie wnioskowanych zmian).
3.

Przetarg oraz wszystkie czynności z nim związane, w tym wizja (ogląd) urządzeń, składanie Ofert,
czy innego rodzaju porozumiewanie się uczestników z Organizatorem prowadzone i odwrotnie –
prowadzone są w języku polskim, według prawa polskiego. Do przetargu zastosowanie mają
przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny z późniejszymi zmianami (dalej zwany jako
„kodeks cywilnym” lub w skrócie „k.c.”), z wyjątkiem postanowień uregulowanych inaczej w
niniejszym dokumentem.
Dział III. Warunki udziału w przetargu, oferty

1.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu (a tym samym warunkiem ubiegania się o nabycie
urządzenia) jest złożenie Organizatorowi przetargu Oferty z Ceną Zakupu. Zaleca się złożenie
oferty na wzorze stanowiącym załącznik nr 2.

2.

Składający ofertę (Oferent) może ją zmienić lub wycofać (i ewentualnie złożyć ponownie),
pod warunkiem, że czynności te zostaną dokonane przed upływem Terminu Składania Ofert.

3.

Każdy Oferent pozostaje związany swoją Ofertą do czasu zawarcia Umowy Sprzedaży urządzenia,
bądź unieważnienia niniejszego przetargu. Związanie Ofertą nie będzie trwało jednak dłużej niż
30
dni
licząc
od
dnia
stanowiącego
Termin
Składania
Ofert,
chyba,
że na wniosek Organizatora przetargu Oferent wyrazi zgodę na przedłużenie terminu związania
jego Ofertą. Zgoda może być wyrażona również poprzez przekazanie informacji na adres e-mail
wskazany w dziale I ust. 4 niniejszego dokumentu.

4.

Koszty uczestniczenia w niniejszym przetargu, w koszty związane z przygotowaniem Oferty
ponosi Oferent.

5.

Złożenie Oferty Organizatorowi przetargu jest równoznaczne z tym, że Oferent akceptuje
warunki przetargu określone w niniejszym dokumencie i/lub jego załącznikach, a w przypadku
ich zmian (modyfikacji) dokonanych w trybie wskazanym w dziale II ust. 2 niniejszego
dokumentu, akceptuje również warunki niniejszego przetargu według stanu po dokonaniu takich
zmian (modyfikacji).

6.

Zaleca się, aby składana oferta została podpisana przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentacji Oferenta (jednak ewentualny brak takiego podpisu nie będzie przeszkodą dla
uznania i wyboru oferty). Umowa Sprzedaży wymaga zachowania formy pisemnej, stad też
wymogi co do właściwej reprezentacji Oferenta podlegają badaniu wyłącznie na etapie
zawierania ww. Umowy.

7.

Ofertę należy złożyć najpóźniej w dniu 22.10.2020 r. do godz. 13.00. (Termin Składania Ofert).
Wskazany termin może ulec wydłużeniu w trybie i na warunkach modyfikacji, o których mowa
w dziale II ust. 2 niniejszego dokument. W przypadku dokonania takiej zamiany, ilekroć
w niniejszym dokumencie lub jego załącznikach mowa jest o „Terminie Składania Ofert” należy
przez to rozumieć Termin Składania Ofert ustalony w wyniku takiej zmiany.

8.

Organizator wyraża zgodę na złożenie oferty:
a.

w postaci elektronicznej (skanem z podpisami w formacie pliku pdf), na adres
mailowy: ekandyba@zut.edu.pl w tytule maila należy wpisać: „Oferta nabycia
używanych urządzeń Laboratorium Hali Mechanicznej WIMiM”

lub
b. tradycyjnie w postaci papierowej do Kancelarii Głównej Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 70-310 Szczecin, al. Piastów 17, pok.
127B (2 poziom windy) z dopiskiem na kopercie: Oferta nabycia używanych
urządzeń Laboratorium Hali Mechanicznej WIMiM”
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9.

Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości, o zachowaniu terminu wyznaczonego w ust. 8 powyżej
decyduje, w przypadku Oferty:
a.

składanej w postaci elektronicznej, stosownie do ust. 9 lit a powyżej – decyduje data
(godzina/minuta/sekunda dnia/miesiąca/roku) odbioru wiadomości e-mail z Ofertą
przez serwer pocztowy Organizatora na skrzynce poczty email, wskazanej w ust. 9 lit a
powyżej;

b.

składanej w postaci papierowej, stosownie do ust. 9 lit b powyżej - decyduje data
(godzina/minuta dnia/miesiąca/roku) dostarczenia Oferty do wskazanej tam Kancelarii
Głównej.
Dział IV. Otwarcie, badanie i ocena ofert, sposób i warunki zawarcia umowy

1.

Otwarcie Ofert nastąpi w Sali konferencyjnej nr 430 (IV piętro) w budynku Jednostek
Międzywydziałowych, Szczecin, al. Piastów 48.

2.

Czynności (sesja) otwarcia Ofert, o których mowa w ust. 1 powyżej będą miały miejsce
w tym samym dniu, który stanowi dzień Terminu Składania Ofert i rozpoczną się 30 minut
po upływie Terminu Składania Ofert. Wskazane otwarcie będzie jawne (publiczne), przy czym
Oferent nie ma obowiązku uczestniczenia w czynności (sesji) otwarcia Ofert, a nieobecność
żadnego z Oferentów podczas sesji otwarcia Ofert nie wstrzymuje jej rozpoczęcia lub przebiegu.

3.

Wyłonienie (wybór) Oferty najkorzystniejszej odbywać się będzie pomiędzy, Ofertami złożonymi
z zachowaniem Terminu Składania Ofert, na to samo urządzanie. Tym samym, wybór Oferty
najkorzystniejszej będzie dokonany odrębnie na dla każdego z urządzeń wskazanych w Tabeli 1,
z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

4.

Za Ofertę najkorzystniejszą w odniesieniu do danego urządzenia spośród wskazanych
w Tabeli 1 Organizator uzna Ofertę z najwyższą Ceną Zakupu za to urządzenie, z zastrzeżeniem
ust. 5 poniżej.

5.

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru Oferty najkorzystniejszej
w odniesieniu do danego (każdego) urządzenia spośród wskazanych w Tabeli 1 w przypadku, gdy
zaoferowana w Ofercie najkorzystniejszej cena na to urządzenie jest niższa niż wartość
oszacowania podanego dla tego urządzenia w kolumnie 4 (od lewej) w Tabeli 1. Wybór Oferty
najkorzystniejszej nie będzie również dokonany w przypadku, kiedy Organizator – działając w
wykonaniu postanowień działu VI niniejszego dokumentu - zakończy niniejsze postępowanie bez
wskazania Oferty najkorzystniejszej lub zawarcia umowy (unieważnienie/odwołanie przetargu).

6.

Każdy z Oferentów zostanie poinformowany drogą mailową o wyniku przetargu.

7.

Oferent lub Oferenci, których Oferty zostały uznane za najkorzystniejsze zostanie wezwany
do zawarcia Umowy Sprzedaży urządzeń, tych których dotyczy Oferta/Oferty wybrane
za Oferty najkorzystniejsze. Umowa taka (Umowa na Sprzedaż) zostanie zawarta według treści,
której wzór stanowi załącznik nr 3 niniejszego dokumentu.

8.

Umowa będzie zawierać cenę sprzedaży za urządzenie w wysokości odpowiadającej cenie
podanej za urządzenie w Ofercie najkorzystniejszej Oferenta, z którym Umowa będzie
zawierana.

9.

Umowa sprzedaży, o której mowa powyżej zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

10. Jeżeli umocowanie osoby/osób Oferenta Oferty najkorzystniejszej do zawarcia umowy sprzedaży
w formie pisemnej nie wynika z ewidencji działalności gospodarczej (CEiIDG) lub Krajowego
Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców, bądź tez nie wynika z oryginału pełnomocnictwa

3

załączonego do Oferty, Organizator może wymagać przestawienia oryginału takiego
pełnomocnictwa przed zawarciem Umowy.
11. W przypadku, gdy Oferent Oferty najkorzystniejszej odmówi lub będzie uchylał się w inny
sposób od zawarcia umowy sprzedaży na urządzenie, Organizator uprawniony będzie do
ponownego wyboru Oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych Ofert złożonych z
zachowaniem Terminu Składania Ofert. Postanowienia ust. 3 – 11 stosuje się ponownie.
Dział V. Dane osobowe
1.

Postępowanie niniejsze łączy się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu przepisów
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) – zwane dalej
w skrócie „RODO”.

2.

Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej (zwane dalej „danymi osobowymi”) mogą
w dotyczyć tak samego podmiotu składającego ofertę (Oferenta), będącego osobą fizyczną
(w tym również Oferenta, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą), jak i innych
niż Oferent osób fizycznych - jeżeli ich dane znajdą się w składanych Organizatorowi przetargu
(Sprzedawcy) w ramach niniejszego postępowania (lub w związku z tym postępowaniem)
dokumentach, w szczególności w ofercie (np. dane osób składających Ofertę, dane osób
do kontaktowania w sprawach złożonej Oferty, pełnomocnika/pełnomocników).

3.

Informacje o Organizatorze przetargu (Sprzedawcy) jako administratorze przetwarzającym dane
osobowe, jak też podstawy prawne i zakres tego przetwarzania na podstawie art. 13
(i ewentualnie art. 14) RODO podaje załącznik nr 4 niniejszego dokumentu (Klauzula
informacyjna RODO).
Dział VI. Zastrzeżenie odwołania lub unieważnienia przetargu
(zamknięcie przetargu bez wyboru Oferty najkorzystniejszej
lub zawarcia umowy sprzedaży)

1.

Zgodnie art. z 701 ust. 3 kodeksu cywilnego Organizator zastrzega sobie prawo odwołania
niniejszego przetargu lub jego unieważnienia z przyczyn innych niż wskazane
w ust. 1 powyżej bez podania przyczyny, przy czym odwołanie postępowania może nastąpić
na etapie przed upływem Terminu Składania Ofert.

2.

Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może (według wyboru Organizatora) dotyczyć
tak całego przetargu, jak tez mieć zastosowanie w odniesieniu do jednego, dwóch lub kilku
z urządzeń spośród wskazanych w Tabeli 1 powyżej.

3.

Wskazane w ust. 1 powyżej uprawnienie do unieważnienia przetargu w odniesieniu do każdego
z poszczególnych urządzeń spośród wskazanych w Tabeli 1 powyżej przysługuje Organizatorowi
w szczególności w sytuacji, kiedy zachodzić będzie przynajmniej jedna z następujących
okoliczności:
1)

W Terminie składania Ofert nie złożono żadnej Oferty na to urządzenie;

2)

Okaże się, iż w oparciu o postanowienia działu IV niniejszego dokumentu nie istnieje
możliwość wskazania Oferty Najkorzystniejszej na to urządzenie;

3)

Oferent Oferty Najkorzystniejszej odmówi lub będzie się uchylał od zawarcia umowy
sprzedaży obejmującej to urządzenie/urządzenia a Organizator nie będzie
zainteresowany podjęciem działań, o których mowa w dziale IV ust. 12 w odniesieniu
Oferentów Ofert z drugą (i ewentualnie dalszą kolejną) najwyższą Ceną Zakupu
za to urządzenie;
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4)

Zaoferowana w Ofercie najkorzystniejszej cena za urządzenie jest niższa niż wartość
oszacowania podanego dla tego urządzenia w kolumnie 4 (od lewej) w Tabeli 1.

5)

Będzie miała miejsce inna ważna dla Organizatora przyczyna, podyktowana
w szczególności z jego interesu prawnym lub ekonomicznym.

Załączniki:
▪

załącznik nr 1 (Opis urządzeń)

▪

załącznik nr 2 (Formularz ofertowy)

▪

załącznik nr 3 (Wzór Umowy)

▪

załącznik nr 4 (Klauzula informacyjna RODO)
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