Ogłoszenie o zbyciu mebli biurowych Spółki PGE Systemy S.A.
Spółka PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 39, zaprasza do udziału w prowadzonej
sprzedaży mebli biurowych.
1. Nazwa i siedziba organizatora:
PGE Systemy S.A.
ul. Sienna 39
00 – 121 Warszawa
NIP 526-253-31-54
REGON 017278446
2. Opis przedmiotu sprzedaży:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Oznaczenie aktywów trwałych
Biurko pracownicze Bonum K 480/160 typ 6
Biurko pracownicze Bonum K 480x160 typ 6
Biurko pracownicze Bonum K 320/160 typ 4
Biurko pracownicze Bonum K 160x160 typ 2
Biurko pracownicze Bonum K 160x160 typ 2
Biurko pracownicze Bonum K 160x160 typ 2
Biurko pracownicze Bonum K 160x160 typ 2
Fotel pracowniczy Veris Net
Krzesło pracownicze Veris Net
Krzesło pracownicze Veris Net
Kontener pracowniczy 41x58x58,50
Biurko pracownicze Lasertec 160x80
Krzesło pracownicze Veris Net
Kontener pracowniczy Lasertec
WARTOŚĆ CAŁKOWITA

Ilość
2
13
2
2
5
1
1
97
8
11
116
43
43
43

Wartość na szt
368,48 zł
368,48 zł
245,65 zł
122,83 zł
122,83 zł
122,83 zł
122,83 zł
115,06 zł
115,06 zł
115,06 zł
36,85 zł
99,15 zł
179,69 zł
85,11 zł
40 394,64 zł

* dopuszczona jest możliwość zakupu dowolnej ilości mebli biurowych, zakup wyłącznie w kompletach (biurko,
krzesło, kontenerek).

3. Terminy i miejsce oględzin mebli biurowych:
 15.11.2021-19.11.2021 godz. 09:00 – 14:00
 Osoby do kontaktu:
Justyna Smolarczyk, t: 695 104 929, e-mail: Justyna.Smolarczyk@gkpge.pl
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Ilona Laskowska, t: 887 354 848, e-mail: Ilona.Laskowska@gkpge.pl
Agnieszka Flis, t: 885 447 789, e-mail: Agnieszka_Flis@gkpge.pl
 Miejsce oględzin mebli biurowych:
PGE Systemy S.A.
ul. Sienna 75
00 – 833 Warszawa

4. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
4.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek
„Oferta na zakup mebli biurowych PGE Systemy S.A.”,
4.2. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w którym zawarta została również
klauzula o zasadach przetwarzania danych osobowych,
4.3. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim oraz
powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy), telefon kontaktowy, adres e-mail, PESEL, NIP, numer
REGON,
b) oferowaną cenę netto,
c) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży lub że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
4.4. Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego, tj.:
PGE Systemy S.A.
ul. Sienna 39
00 – 121 Warszawa
Recepcja Główna, V piętro od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, nie później niż do dnia
19.11.2021 r. do godz. 12.00
4.5. Jeżeli ofertę składa firma, oferta ta musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentacji
Oferenta (firmy). Jeżeli ofertę podpisuje/ą osoba/y nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, jako
osoba/y uprawniona/e do reprezentacji Oferenta, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej
osoby/tych osób, udzielone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.
5. Warunki odrzucenia oferty:
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a) oferta nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2 - 4.3 lub 4.5 (jeżeli są
wymagane) ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie
wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
b) oferty złożone na zakup poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane,
c) oferty złożone na pojedyncze meble (nie komplety) nie będą rozpatrywane.
6. Inne informacje
a) wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę,
b) proces sprzedaży jest ważny bez względu na liczbę ofert (jeżeli wpłynie przynajmniej jedna oferta
zawierająca cenę równą cenie wywoławczej),
c) Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie o tym powiadomiony drogą e-mail,
d) nabywca jest zobowiązany wpłacić cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jej wystawienia,
e) wybór mebli przez kupujących będzie uzależniony od kolejności złożonych ofert w razie
wątpliwości decyzja należy do komisji,
f) Oferent, którego ofertę wybrano, ponosi wszelkie koszty zakupu, w tym koszty transportu wraz
z ubezpieczeniem, związane z zakupionym majątkiem.
g) We wszystkich sprawach nieuregulowanych Ogłoszeniem decyzje podejmuje Organizator.
h) W zakresie nieuregulowanym niniejszym Ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy Procedury Zarządzanie, likwidacja i zbywanie majątku PGE Systemy S.A. (PROC 55015/C), a w dalszej
kolejności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z
poźn. zm.).
7. Zastrzeżenie:
Proces sprzedaży może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania
przyczyny.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – oświadczenia
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY - OŚWIADCZENIA

PGE Systemy S.A.
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Imię i nazwisko / Firma
Adres / Siedziba
Nr telefonu kontaktowego
Adres e-mail

PESEL/NIP/REGON

Meble, jakimi jestem/jesteśmy zainteresowany/ni*:
Ilość
Oznaczenie/Model

Oferowana cena (netto)

* Oferent może być zainteresowany większą ilością mebli biurowych – wówczas należy powyższą tabelę
skopiować kilka razy i wypełnić.
Jednocześnie oświadczam, że:
 zapoznałem się z warunkami określonymi w ogłoszeniu o sprzedaży mebli biurowych
PGE Systemy S.A.
 akceptuję warunki udziału w ww. procesie sprzedaży
 zapoznałem się ze stanem oferowanych mebli biurowych / nie zapoznałem* się ze stanem oferowanych
mebli biurowych i jestem świadomy odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin *

Strona 4 z 7

…………………………………………………………….
Data i Podpis osoby / osób upoważnionych
*niepotrzebne

skreślić
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W związku z udziałem w przetargu zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) informujemy, o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

I.

Administrator
danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PGE Systemy S.A. z
siedzibą w Warszawie, 00-121, ul Sienna 39.

II.

Dane kontaktowe
w sprawie ochrony
danych

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pan/Pani skontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych, którym w PGE Systemy S.A. jest Patryk
Wojcieski pod adresem e-mail: iod.pgesystemy@gkpge.pl

Dane uczestników będą przetwarzane w następujących celach:
a.

b.

III.

Cele i podstawy
przetwarzania

c.

d.

e.

IV.

Okres
przechowywania
danych

W celu działań zmierzających do zawarcia umowy (rozpatrzenia oferty) a
w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
W celu przeprowadzania sprzedaży mebli biurowych co jest realizacją
obowiązku prawnego Administratora (art. 6 ust. lit. c RODO);
W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Administratora tj. zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
f RODO);
W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu
Administratorów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
W celach podatkowych, co jest realizacją obowiązku prawnego
Administratora (art. 6 ust. lit. c RODO);

Dane uczestnika będą przetwarzane przez okres związany z realizacją
wskazanych powyżej celów przetwarzania. Wobec powyższego dane
osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują
Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń, do dochodzenia, których konieczne jest
dysponowanie danymi, nie dłużej jednak niż 6 lat.
PGE Systemy S.A. mogą przekazywać Dane osobowe następującym
podmiotom (odbiorcom danych):

V.

Odbiorcy danych

podmiotom z GK PGE, swoim partnerom, czyli firmom, z którymi
współpracują
w procesach zakupowych,
b. instytucjom określonym przez przepisy prawa (na zasadzie udostępnienia),
a.
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c.

VI.

Przekazywanie
danych osobowych
poza EOG

podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym).

Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza
Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi
świadczone przez podwykonawców PGE S.A. przy realizacji wsparcia dla
usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać
wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym
podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie
Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium,
których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją
Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych
osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich
przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie
stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych
zgodnego ze standardami EOG, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia
tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe
klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2
lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa
powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez
Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z
zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może
Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym
zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich
udostępnienia.
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania;
4. przenoszenia danych;
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII.

Prawa
Użytkowników i
Wykonawców

VIII.

Informacja
o dobrowolności
podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi udział w
prowadzonej sprzedaży mebli biurowych

IX.

Zautomatyzowane
podejmowanie
decyzji

Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej
nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana
dane nie będą profilowane.

…………………………………………………………….
Data i Podpis osoby / osób upoważnionych
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