
06.02.2023 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM  

Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 35-959 Rzeszów 
al. Powstańców Warszawy 12 

ogłasza 

przetarg na sprzedaż 

 
I. Przedmiot sprzedaży 

Kontener metalowy. Kontener znajduje się w miejscowości Huta Poręby na działce 
należącej do Politechniki Rzeszowskiej. Kupujący musi zapewnić we własnym zakresie 
odbiór kontenera. Stan kontenera przedstawiono na zdjęciach w załączniku nr 1 do 
niniejszego ogłoszenia. 

Cena wywoławcza: 5 000,00 zł brutto 

 

II. Termin i miejsce składania ofert 

 

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego, 
pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 
2023-02-21 do godz. 10:00. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2023 02-21 o godz. 12:30 w pokoju nr 424-1, bud. V, 
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów. 
Otwarcie ofert jest jawne. 
  
III. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 
Do oferty należy dołączyć: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej. 

2. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo. 

2. Oferta powinna zawierać: 
1. Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. 
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). 

Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC. 
 

4. Ofertę należy przygotować w wersji pisemnej i przesłać lub dostarczyć 
w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta do przetargu na sprzedaż kontenera 
metalowego. NIE OTWIERAĆ przed 2023-02-21 godz. 10:30”. 
 
5. Zamawiający odrzuci ofertę 

1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym 



postępowaniu.  
2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania.  
3) Oferty złożone po terminie. 

 

IV. Warunki uczestnictwa w przetargu 

1)       Podstawowym warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 
wadium w wysokości: 

- 500,00 zł. Przelew należy zatytułować:  „Wadium do przetargu na sprzedaż 
kontenera metalowego”. 

 

Wadium w odpowiedniej wysokości należy wnosić w pieniądzu przez dokonanie 
wpłaty najpóźniej do dnia 2023 02-21 do godz. 10.00 na konto Politechnika 
Rzeszowska : Pekao S.A. II oddział w Rzeszowie 42 1240 2294 1111 0010 
8797 7395 z dopiskiem jak powyżej. W razie wpłat na konto, wadium powinno 
być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku 
bankowym organizatora przetargu przed upływem terminu, do którego wyznaczono 
składanie ofert - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek 
wniesienia wadium nie został spełniony. Zamawiający będzie weryfikował przed 
otwarciem ofert czy wadium znajduje się na koncie Politechniki Rzeszowskiej. 
 
 
V. Kryteria oceny ofert 
 
Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria:  
Cena 100%  
Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na 
podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione 
przy zastosowaniu poniższego wzoru: 
                                                    cena oferty ocenianej 
Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów 
                                                           cena najniższa 
 
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności 
pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa 
zostanie przyjęta wartość podana słownie. 
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma identyczną ilość punktów, 
Zamawiający przeprowadzi dogrywkę cenową z tymi Wykonawcami. 
 
VI. Rozstrzygniecie przetargu 

 

1)  Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
od dnia zawarcia umowy.  

2)  Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu 

ceny nabycia.  
3) Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi w Hucie Poręby i potwierdzone zostanie 

protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli obydwu stron. 



VII. Dodatkowe informacje 

1. Oględziny przedmiotu przetargu i kontakt z osobami upoważnionymi 
Oględzin przedmiotu przetargu można dokonywać w miejscowości Huta Poręby, od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, po wcześniejszym telefonicznym 
uzgodnieniu  (tel. 17 865 1330) pan dr inż. Robert Zięba. 

2. Sprawę przetargu prowadzi mgr Dominik Orzech – Kierownik Działu Zamówień 
Publicznych al. Powstańców Warszawy 12, bud. V, pokój 424-1. Tel: 017 7432175. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść niniejszego ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści 

zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

4. Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego 

postępowanie bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 

5. Wzór umowy sprzedaży jaką sprzedający zawrze z kupującym stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Planowany termin zawarcia umowy: Luty 2023. 

 
6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 
1. Administrator danych osobowych: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 

Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, 
adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres 
e-mail: iod@prz.edu.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  
a) realizacji postanowień przetargu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO,  
b) wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora 

wynikających z przepisów podatkowych, ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

4. Podanie danych jest niezbędne i konieczne do wzięcia udziału w licytacji oraz 
zawarcia umowy sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie brak możliwości udziału w licytacji oraz zawarcia umowy. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty działające na zlecenie 
Administratora np. świadczące usługi prawne, usługi IT w zakresie serwisowania 
i usuwania awarii w systemach informatycznych. 

6. Dane osobowe Nabywcy będą przetwarzane przez okres niezbędny dla 
wykonania procedury oraz zawarcia i realizacji umowy, a po tym okresie 
przechowywane dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy prawa tj. minimum 5 lat po zakończeniu umowy. Po upływie okresu 
przechowywania dane te będą nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie 
anonimizowane. 

7. Nabywca posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich 
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, o ile pozwalają na to przepisy 
prawa. 

mailto:kancelaria@prz.edu.pl
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8. Nabywcy posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, iż przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Dane osobowe Nabywcy nie będą poddane zautomatyzowanym procesom 
podejmowania decyzji (w tym profilowaniu). 
 

 

 

prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp –  

 

Prorektor ds. rozwoju i współpracy 

z otoczeniem 


