OGŁOSZENIE

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg
ofertowy na sprzedaż zbędnych składników majątkowych.

1. Przetarg ofertowy dotyczy telefonów komórkowych ujętych w tabeli poniżej:
L.p.

1.

Model telefonu
komórkowego

Numer
inwentarzowy

Samsung Galaxy S5 Mini SN-7-10642/6/15

Wyposażenie

Uwagi

Cena
wywoławcza

ładowarka /
zestaw
słuchawkowy

Rysy na ekranie,
słaba bateria

125,55 zł

2.

Huawei Shotx

SN-7-10712/6/16

ładowarka /
zestaw
słuchawkowy

3.

Huawei Shotx

SN-7-10738/6/16

ładowarka

4.

Huawei Shotx

SN-7-10739/6/16

5.

Huawei Shotx

SN-7-10740/6/16

6.

Huawei P8 Lite

SN-7-10744/6/16

7.

Huawei Shotx

SN-7-10757/6/16

8.

Huawei P8 Lite

9.

Huawei Shotx

10.

Huawei Shotx

11.

Huawei P9 Lite

12.

Huawei P9 Lite

ładowarka /
zestaw
słuchawkowy
ładowarka /
zestaw
słuchawkowy
ładowarka

ładowarka /
zestaw
słuchawkowy
ładowarka /
SN-7-10762/6/16
zestaw
słuchawkowy
ładowarka /
SN-7-10763/6/16
zestaw
słuchawkowy
ładowarka /
SN-7-10765/6/16
zestaw
słuchawkowy
ładowarka /
SN-7-10780/6/16
zestaw
słuchawkowy
ładowarka /
SN-7-10784/6/16
zestaw
słuchawkowy

Rysy na obudowie i
wyświetlaczu, słaba
bateria
Pęknięcie na
obudowie, słaba
bateria, brak
zestawu
słuchawkowego
Rysy na obudowie i
na ekranie, słaba
bateria
Rysy na obudowie
oraz wyświetlaczu,
słaba bateria
Brak zestawu
słuchawkowego,
słaba bateria

175,00 zł

170,00 zł

157,50 zł

157,50 zł

119,50 zł

Rysy na obudowie,
słaba bateria

175,00 zł

Porysowana
obudowa, słaba
bateria

124,50 zł

Rysy na obudowie,
słaba bateria

175,00 zł

Rysy na obudowie,
słaba bateria

157,50 zł

Rysy na obudowie i
wyświetlaczu, słaba
bateria
Rysy na obudowie i
wyświetlaczu, słaba
bateria

109,50 zł

109,50 zł

2. Telefony można oglądać w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 w dniach od 03.07.2020 r. do
08.07.2020 r. w godzinach od 12:00 do 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z panem Piotrem
Popławskim, tel. kom. 783-915-711.
3. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę oferenta;
2) adres zamieszkania bądź siedziby oferenta wraz z danymi do kontaktu (e-mail, telefon);
3) model oraz numer inwentarzowy telefonu/telefonów, na który/ które oferent składa ofertę;
4) oferowaną cenę (oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza):
5) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym telefonu/telefonów, zgodnie
z załączonym formularzem ofertowym
4. Oferent może złożyć ofertę na dowolnie wybrany telefon/telefony.
5. Ofertę, w zapakowanej kopercie z dopiskiem „Oferta - kupno telefonu komórkowego", należy
złożyć w siedzibie Sprzedającego w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
(Kancelaria Oddziału na parterze, na prawo od głównego wejścia), do dnia 09.07.2020 r. do godz.
12:00 lub przesłać na ww. adres. Oferty złożone po ww. terminie zostaną odrzucone.
6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.07.2020 r. o godz. 13:00.
7. Kupujący związany jest treścią oferty przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Kupującym zostaje oferent, który zaoferował najwyższą cenę nabycia telefonu spośród złożonych
ofert.
9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert, bez podania przyczyny.
10. W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują taką samą cenę na dany model telefonu,
Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.
11. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu.
12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Sprzedający

poinformuje Kupującego

o terminie zawarcia umowy.
13. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
14. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia oraz podpisaniu
protokołu wydania telefonu.
15. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan telefonów objętych przetargiem ani nie odpowiada za
wady ukryte.

W załączeniu:
•
wzór umowy,
•
formularz oferty.

/imię i nazwisko lub nazwa firmy/

/adres zamieszkania bądź siedziby/

/e-mail, telefon kontaktowy/
, dnia

2020 r.

Formularz ofertowy

Ja,

niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu

określonymi w ogłoszeniu o nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż telefonów
komórkowych, z treścią wzoru umowy oraz ze stanem technicznym telefonów.
Akceptuję warunki udziału w przetargu, wzór umowy oraz stan techniczny telefonów
i składam ofertę na zakup niżej wymienionego/wymienionych telefonów:

L.p.

Model telefonu komórkowego

Nr inwentarzowy

Oferowana cena

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z załączoną „KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DOTYCZĄCĄ
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH".

/podpis oferenta/

WZÓR
UMOWA SPRZEDAŻY Nr
zawarta w dniu

12020

2020 r. w Warszawie, pomiędzy Narodowym Funduszem

Zdrowia Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z
siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 00- 613 Warszawa, zwanym dalej
„Sprzedającym", Regon: 01581798500089 NIP: 1070001057, reprezentowanym
przez:

a

zwanym dalej „Kupującym", o następującej treści;

§ 1

1. Kupujący

nabywa

o

nr.

IMEI

będący własnością Sprzedającego wg protokołu
przekazania stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wskazany/e w ust. 1 składnik/i majątkowy/e jest/są wolny/e od wad prawnych,
nie jest/są obciążony/e prawami na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się żadne
postępowanie, którego przedmiotem jest/są ten/te składnik/i majątkowy/e
ani nie stanowi/ą on/e również przedmiotu zabezpieczenia.

§2
Cenę

sprzedaży

składnika/ów

majątkowego/ych

Kupującego ofertą ustala się na łączną kwotę brutto

zgodnie

ze

złożoną

przez

zł, słownie:

§3
1. Kupujący kwotę wskazaną w § 2 obowiązany jest przelać na rachunek bankowy
Sprzedawcy nr BGK 32 1130 1017 0019 9369 7220 0006, w terminie do dnia
2020 r.
2. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę.

§4
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po potwierdzeniu wpływu kwoty określonej
w § 2 na konto Sprzedającego, protokołem pisemnym z udziałem przedstawiciela
Sprzedającego i Kupującego, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§5
Ze strony Sprzedającego do podpisania protokołów, o których mowa w § 1 ust. 1
oraz w § 4 jest upoważniona następująca osoba;
Renata Zalewska - (Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego).

§6
Z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w § 4, na Kupującego przechodzą
wszelkie prawa i obowiązki związane z przedmiotem umowy.

§7
Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny składnika majątkowego
określonego w § 1 niniejszej umowy, i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie
występował z roszczeniami do Sprzedającego.

§8
Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w tym także ewentualne
koszty uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych obciążają Kupującego.

§9
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące
w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.

§11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Sprzedającego oraz jeden egzemplarz dla Kupującego.
KUPUJĄCY:

SPRZEDAJĄCY:

Załącznik nr 1 do umowy
Warszawa,

2020 r.

PROTOKÓŁ
PRZEKAZANIA TELEFONU KOMÓRKOWEGO

Na podstawie umowy sprzedaży nr
Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje

/2020 Mazowiecki Oddział Wojewódzki
telefon/y komórkowy/e o

nr/nr. seryjnym/ch

Ze strony Sprzedającego;

Ze strony Kupującego:

Załącznik nr 2 do umowy
Warszawa,

2020 r.

PROTOKÓŁ
WYDANIA TELEFONU KOMÓRKOWEGO

Na podstawie potwierdzenia wpływu na konto Sprzedającego kwoty określonej w umowie
sprzedaży nr

/2020 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

przekazuje

Ze strony Sprzedającego:

telefon/y

komórkowy/e

o

nr.

seryjnym/ch

Ze strony Kupującego:

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OFERENTÓW I KONTRAHENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH LUB ZAMIERZAJĄCYCH
WSPÓŁPRACOWAĆ Z MAZOWIECKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓDZKIM NFZ

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) (dalej: RODO), podajemy następujące informacje:
• ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
NFZ, w zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewódzkim, z którym mogą się Państwo
skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres siedziby administratora: ul. Chałubińskiego 8; 00-613 Warszawa;
• za pomocą platformy ePUAP
• e-mailem: ado@nfz-warszawa.pl
• INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki
NFZ można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:
• listownie na adres siedziby administratora: ul. Chałubińskiego 8; 00-613 Warszawa;
• e-mailem: IOD@nfz-warszawa.pl
• CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożoną ofertą, a następnie w związku
z ewentualnym zawarciem i realizacją umowy, zleceniem usług lub zamówieniem dostaw oraz ich
realizacją.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są w szczególności:
• RODO w szczególności art. 6 ust. 1 lit c - w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentach
wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
podlegających archiwizacji na podstawie przepisów prawa;
• RODO, w szczególności art. 6 ust. 1 lit b - w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy;
• RODO, w szczególności art. 6 ust. 1 lit f - w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu polegającego na weryfikacji i wyborze najkorzystniejszej oferty;
• ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych;
• ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych;
• ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
• ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
• ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
• ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania
danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w tym na podstawie
ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Dane osobowe mogą zostać
przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Państwa
danych osobowych do państwa trzeciego, z zastrzeżeniem sytuacji gdy taki obowiązek wynika z przepisu
prawa powszechnie obowiązującego.
• OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane oraz
przez czas niezbędny do obrony roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
• PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, której dane dotyczą przysługuj e:

• prawo dostępu do treści swoich danych;
• prawo do sprostowania danych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Każde z w/w żądań zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.
• INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia oferty,
zawarcia umowy lub/i jej realizacji, zlecenia usług lub zamówienia dostaw oraz ich realizacji. Ich
niepodanie może uniemożliwić realizację ww. czynności.
• INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI
ORAZ PROFILOWANIA
Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

