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Szanowni Państwo, 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza 
we Wrocławiu, 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 informuje o zamiarze sprzedaży 
samochodu van z liczbą miejsc 7, według poniższej specyfikacji i załączonej dokumentacji 
fotograficznej. Zainteresowanych nabyciem pojazdu prosimy o kontakt, wg danych 
teleadresowych w pkt VIII. 
 

I.Opis przedmiotu przetargu: 
 
Dane identyfikacyjne pojazdu: 
Chevrolet Orlando 1.8 16V 
VIN: KL1YF7559BK053422 
Rok prod.: 2010 
Rodzaj pojazdu: van 5 drzwiowy 7 osobowy, przeznaczenie: transport osób, DMC: 3260 kg. 
Przebieg: 181 461 km 
Pojemność/moc silnika: 1 796 ccm3 / 104 kW  
 
Stan techniczny pojazdu: 
Auto pochodzi z POLSKIEGO SALONU i miało do tej pory jednego właściciela. 
Udokumentowana historia serwisowa. W 2019 roku przeprowadzono serwis klimatyzacji, 
wymieniono olej, świece oraz rozrząd, zamontowano nowy akumulator. Pojazd wyposażony 
jest w systemy ABS, TCS, ESC, wspomaganie kierownicy, centralny zamek na pilota, 
elektryczne szyby i lusterka, fabryczne radio CD, CB radio. Wnętrze utrzymane w czystości, 
pokrycia tapicerskie foteli zadbane, czyste bez uszkodzeń. Dwa komplety kluczy. Samochód 
posiada kartę pojazdu. Ogumienie letnie i zimowe z niedużym zużyciem. Pojazd posiada polisę 
ubezpieczeniową ważną do 02.10.2021. Powłoka lakierowana pokryta napisami reklamowymi. 
Silnik samochodu uszkodzony, wymaga remontu.  
Badanie techniczne do  
Możliwość obejrzenia auta po wcześniejszym umówieniu terminu, w siedzibie RCKiK. 
Jednocześnie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że samochód 
zostanie udostępniony do oglądania zainteresowanym jednakże dodatkowe szczegóły i 
odpowiedzi zostaną udzielone telefonicznie lub mailowo. 
 

II.Cena wywoławcza:  
 
Cena wywoławcza brutto wynosi 12 800,00 PLN.  
Oferty z niższą ceną zostaną odrzucone. W przypadku gdy więcej niż jeden oferent złoży 
ofertę z taką samą ceną, która będzie najkorzystniejsza, RCKiK wezwie tych oferentów, 
którzy złożyli ofertę z taką samą ceną do złożenia dodatkowej oferty cenowej, nie niższej niż 
zaoferowana w pierwotnej ofercie.  
 
 

III.Warunki płatności 
 
Warunkiem wydania pojazdu jest zapłacenie ceny zaoferowanej w ofercie w terminie 5 dni 
licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży na konto bankowe RCKiK. 
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IV.Oferta 

 
1. Składanie ofert: Oferty zawierające: 

a) proponowaną cenę,  
b) imię i nazwisko składającego ofertę , 
c) telefon kontaktowy  

prosimy przesyłać na adres: centrum@rckik.wroclaw.pl w tytule podać: „Chevrolet – 
4/S/2020”.  
Termin składania ofert: 08-01-2021 r. do godziny 12:00.  
 
2. Otwarcie ofert: w dniu 08-01-2021  r. o godzinie 13:00 w siedzibie RCKiK w pok. S4.06. 
 
3. Okres związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert. RCKiK może zwrócić się do 
oferentów o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą, na dalszy czas 
oznaczony. 
 

V.Pozostałe warunki 
 
1. W przypadku gdy oferent z najkorzystniejszą ofertą odmówi podpisania umowy ewentualnie  
podpisanie lub wykonanie tej umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
oferenta to RCKiK może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert  
2. O terminie zawarcia umowy zostanie poinformowany oferent z kolejną najkorzystniejszą 
ofertą. 
3.Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 
 

VI.Kontakt 
 
Osoba do kontaktu: 
Iwona Mrowiec-Pawlik 
Tel.: 71/ 37-15-812 lub 606 386 871 
E-mail: iwona.mrowiec-pawlik@rckik.wroclaw.pl 
 
Możliwość obejrzenia auta po wcześniejszym umówieniu terminu, w siedzibie RCKiK. 
Jednocześnie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że samochód 
zostanie udostępniony do oglądania zainteresowanym jednakże dodatkowe szczegóły i 
odpowiedzi zostaną udzielone telefonicznie lub mailowo. 
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VII.Klauzula informacyjna 

 
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  Regionalne Centrum informuje, że:  
§ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza, 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego 
Krzyża 5/9 (Regionalne Centrum). 

§ Inspektorem ochrony danych Regionalnego Centrum jest Pan Szymon Żywicki, kontakt za 
pomocą - poczty mail: rodo@rckik.wroclaw.pl oraz w dni robocze od 7 do 14:30; tel. kom. 
509 226 728, tel. (71) 371 59 31. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub 
wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych. 

§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 
realizacji zawartej umowy; 

§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Regionalnego 
Centrum, podmioty współpracujące z Regionalnym Centrum, podmiot tworzący – 
Ministerstwo Zdrowia,  podmioty, którym Regionalne Centrum powierzy Pani/Pana dane 
osobowe do przetwarzania na podstawie umów powierzenia danych osobowych oraz osoby 
lub podmioty, którym niniejsza umowa może zostać udostępniona na mocy przepisów 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1764 z późn. zm.). 

§ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez czas niezbędny do realizacji umowy, 
następnie zostaną zarchiwizowane. 

§ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

§ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 
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VIII.Projekt umowy sprzedaży 
 

UMOWA SPRZEDAŻY 
4/S/2020 

 
Podpisana w dniu  ………………. we Wrocławiu pomiędzy: 
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza 
Dorobisza  we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław wpisanym do 
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz 
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 
0000034677 zwanym w treści umowy „Sprzedawcą”, którego reprezentuje:  
Dyrektor – Krzysztof Dworak 
Zastępca Dyrektora ds. Logistyki i Zarządzania Majątkiem – Iwona Mrowiec - Pawlik 
 
a: 
 
zwaną w treści umowy „Kupującym”.  
 

Preambuła 
Umowa sprzedaży zostaje zawarta po przeprowadzaniu postępowania przetargowego 4/S/2020 
dot. sprzedaży pojazdu mechanicznego, zgodnie z ofertą Kupującego z dnia ……… 2020 r.  

 
§ 1 

przedmiot umowy 
1.Przedmiotem  umowy sprzedaży jest  pojazd:  
Chevrolet Orlando 1.8 16V 
VIN: KL1YF7559BK053422 
Rok prod.: 2010 
Rodzaj pojazdu: samochód osobowy, przeznaczenie: transport osób, DMC: 3260 kg. 
Przebieg: 181 461 km 
Pojemność/moc silnika: 1 796 ccm3 / 104 kW  
2. Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje pojazd opisany w ust. 1 za kwotę określoną w § 4 
ust. 1.  
3. Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu opisanego w ust 1 aż do dnia uiszczenia przez 
Kupującego ceny określonej w § 4 ust 1.  
4. Wydanie pojazdu nastąpi po zapłacie ceny określonej w §4 ust 1. 
 

§ 2 
oświadczenia Sprzedawcy 

1. Sprzedawca oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 
własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne 
postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, nie stanowi on również przedmiotu 
zabezpieczenia. 
2. Sprzedawca oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy jest w stanie technicznym 
wskazanym w ogłoszeniu o przetargu 4/S/2020, które stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
 
 
 

§ 3 
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oświadczenia Kupującego 
1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym 
przedmiotu umowy sprzedaży oraz, że nie wnosi z tego tytułu jakichkolwiek zastrzeżeń. 
2. Kupujący zobowiązuje się odebrać na swój koszt przedmiot umowy po zapłaceniu ceny 
określonej w § 4 ust. 1, w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy, po uprzednim  ustaleniu  
terminu ze Sprzedającym.  
3. Kupujący zobowiązuje się usunąć na własny koszt  oznaczenia graficzne znajdujące się na 
pojeździe i  powiadomić pisemnie Sprzedawcę, że niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 
dni od wydania pojazdu wykonał to zobowiązanie  i przesłać na dowód dokumentację 
fotograficzną na adres e-mail: iwona.mrowiecpawlik@rckik.wroclaw.pl. 
4. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w kwocie 1000 PLN (jeden tysiąc) za 
niewykonanie obowiązku, o którym mowa w §3 ust 3.  
4. Kupujący zobowiązuje się ponieść wszelkiego rodzaju koszty wynikające z realizacji 
niniejszej umowy. 
5. Kupujący oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT.   
 

§ 4 
płatność 

1. Zaoferowana przez Kupującego cena zakupu brutto wynosi ……………..PLN 00/100 PLN). 
2. Warunkiem wydania pojazdu jest zapłacenie ceny określonej w ust. 1 w terminie 5 dni od 
dnia zawarcia umowy sprzedaży na numer konta Sprzedawcy -   
45 1130 1033 0018 8001 5520 0002 lub w kasie, w siedzibie Sprzedawcy.  
3. Wraz z wydaniem pojazdu, Sprzedawca przekaże Kupującemu dowód rejestracyjny, polisę 
ubezpieczenia OC nr WRUG3634/18/KOM/00016 ważną do dnia 02.10.2021 r., komplet/y 
kluczy. Wydanie pojazdu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego.  
4 Za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego lub datę 
wpłaty ceny do  kasy Sprzedawcy. 
 

§ 5 
przepisy końcowe 

1. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu  rękojmi za wady fizyczne  
przedmiotu umowy.  
2. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną, która była zawarta w 
ogłoszeniu o przetargu. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.  
3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są: 
 a. po stronie Sprzedawcy: Iwona Mrowiec-Pawlik, Tel.: 71/ 37-15-812  
 iwona.mrowiecpawlik@rckik.wroclaw.pl 
 b. po stronie Kupującego:  
 …………………………………………………………………….. 
 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 

Kupujący:        Sprzedawca: 
 


