
 
 

 

 

     
                                                                                                                                                                                            

Znak sprawy:AG-245/1/19 

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM  

NA SPRZEDAŻ AKTYWÓW OBROTOWYCH.   

 

I. Nazwa sprzedającego: 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

ul. 3 maja 19, 35-030 Rzeszów  

NIP: 8131107843 

e–mail: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl 

 

II. Podstawa prawna: 

 

1.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 

wraz z późn. zm.). 

 

III. Opis przedmiotu sprzedaży: 

 

1. Przedmiotem sprzedaży są:  

a) Haki do rynien z płaskowników miedzianych 25mmx10mm – 30 sztuk (waga 31 kg); 

b) Płaskowniki miedziane 25mmx10mm (waga 460 kg), około 206 metrów bieżących, cięte 

w odcinki o średniej długości 270 cm; 

c) Płaskowniki miedziane 25mmx5mm (waga 215,5 kg), 194 metry bieżące, cięte w odcinki 

o średniej długości 240 cm; 

d) Gwoździe miedziane budowlane 3mmx50mm, 200,5 kg; 

e) Blacha mosiężna gr. 1mm, (waga 60,3 kg), pocięta na 15 pasów o szerokości 35cm i 

średniej długości 170 cm; 

f) Cyna klasa LC60 w laskach (waga 19,7 kg); 

g) Blacha srebrna gr. 0.7 mm, pr. Ag80 ( waga 0,96 kg) – Blacha z atestem Walcowni Metali 

„Łabędy” w Gliwicach; 

h)  Kalafonia balsamiczna w kawałkach – 16 woreczków po 0,5 kg stanowiące aktywa 

obrotowe Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. 

 

2. Wartość rynkowa brutto powyższych określona została przez Licencjonowanego 

Rzeczoznawcę i wynosi: 

- dla aktywów z lit. a) powyżej – 551,00 zł; 

- dla aktywów z lit. b) – 27 101,00 zł; 

- dla aktywów z lit. c) – 11 949,00 zł; 

- dla aktywów z lit. d) – 11 930,00 zł; 

- dla aktywów z lit. e) – 3601,00 zł; 

- dla aktywów z lit. f) – 1613,00 zł; 

- dla aktywów z lit. g) – 1003,00 zł; 

- dla aktywów z lit. h) – 245,00 zł 

 

Powyższe ceny są zarazem cenami wywoławczymi aktywów stanowiących przedmiot 

przetargu.  

 

IV. Warunki uczestnictwa w przetargu: 

 

1. Oferenci biorący udział w przetargu zobowiązani są do złożenie oferty której wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

2. Dopuszcza się złożenie oferty zawierającej wszystkie elementy w/w wzoru. Oferta nie 

spełniająca elementów określonych we wzorze wskazanym w ust. 1 zostanie odrzucona bez 

wzywania do uzupełnienia oferty.     

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytamzyga4ta
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytamzyga4ta


 
 

3. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, ul. 3 

Maja 19, 35-030 Rzeszów, pok. 209 oraz na stronie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie 

www.muzeum.rzeszow.pl 

 

Oferta powinna zawierać: 

- imię i nazwisko lub nazwę oferenta,  

- adres siedziby  oferenta, 

- numer PESEL ( w przypadku osoby prawnej  NIP) oferenta, 

- datę sporządzenia oferty, 

- oferowaną cenę brutto, 

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz 

przyjęcia warunków przetargu i wzoru umowy bez zastrzeżeń . 

 

4. Oferenci obowiązani są do wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej 

aktywów, które zamierzają nabyć, co stanowi w zaokrągleniu do pełnego złotego kwotę: 

  

- 55 zł dla aktywów określonych w pkt III ust. 1 lit. a); 

- 2 710 zł dla aktywów określonych w pkt III ust. 1 lit. b); 

- 1 195 zł dla aktywów określonych w pkt III ust. 1 lit. c); 

- 1 193 zł dla aktywów określonych w pkt III ust. 1 lit d); 

- 360 zł dla aktywów określonych w pkt III ust. 1 lit. e); 

- 161 zł dla aktywów określonych w pkt III ust. 1 lit f); 

- 100 zł dla aktywów określonych w pkt III ust. 1 lit g); 

- 25 zl dla aktywów określonych w pkt III ust. 1 lit. h) 

brutto.  

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 24.07.2019 r., do godz. 9:00 w siedzibie Muzeum 

Okręgowego w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów lub na konto bankowe Muzeum 

Okręgowego w Rzeszowie nr: 31 1500 1100 1216 5000 8762 0000  z dopiskiem ,,Przetarg na 

sprzedaż aktywów obrotowych znak:AG-245/1/19’’ i oznaczeniem grupy aktywów, za które 

wadium jest wpłacane. W przypadku wpłaty wadium na konto liczy się data uznania rachunku 

bankowego Sprzedawcy. 
5. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny 

nabycia aktywów. 

6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, 

zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty na rachunek bankowy wskazany 

w ofercie. 

7. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy jeżeli żaden z Oferentów nie zaoferuje ceny nabycia 

równej co najmniej cenie wywoławczej. 

8. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, 

uchyla się od zawarcia umowy. 

9. Ofertę wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium należy złożyć w sekretariacie Muzeum 

Okręgowego w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów pok. 209. 

10. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg okresu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

terminem składania ofert. 

 

V. Pozostałe informacje: 

 

1. Oględzin aktywów będących przedmiotem przetargu można dokonać w dniach od 

10.07.2019 r. do 23.07.2019 r. w godzinach 8:00 do 14:00, w siedzibie Muzeum Okręgowego 

w Rzeszowie, ul. ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 

oględzin z Działem Administracji tel. 17 853 52 78, wewn. 35 lub 533 366 499. 

2. Nabywcą danego rodzaju aktywów zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje cenę nabycia 

najwyższą z ofert biorących udział w przetargu lecz nie niższą niż cena wywoławcza.  

3. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do oceny ofert złożonych w przetargu. 

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo 

zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty bez prawa do żądania jakiegokolwiek 

odszkodowania ze strony oferentów.  



 
 

5. W przypadku zaoferowania w przetargu takiej samej ceny dla tego samego rodzaju aktywów 

przez więcej niż jednego oferenta, Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru 

oferty. 

6. Oferty o cenie nabycia niższej cenie wywoławczej nie będą rozpatrywane. 

7. Nabywca jest zobowiązany do podpisania wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszego ogłoszenia  a następnie zapłacenia cenę nabycia zgodnie z warunkami umowy.  

8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia 

i podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego którego wzór stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego ogłoszenia. 

 

VI. Ochrona danych osobowych: 

 

1. 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”, Zamawiający informuję, że: 

a) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku prowadzeniem niniejszego 

postępowania jest: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów, tel. (17) 

853 52 78, e-mail: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl 

b) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się 

z administratorem ochrony danych, za pośrednictwem adresu e-mail: 

tkusior@muzeum.rzeszow.pl  

c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym          

z postępowaniem przetargowym. 

d) Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w czasie niniejszego postępowania będą 

osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania. 

e) W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w czasie prowadzenia niniejszego 

postępowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 

22 RODO. 

f) Osoby których dane osobowe będą przetwarzane w czasie prowadzenia niniejszego 

postępowania maja prawo: 

 do dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 

 do sprostowania danych osobowych ich dotyczących; 

 od ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

 do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której 

dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy RODO: 

g) Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani 

zmianą postanowień umowy. 

h) Osobom których dane osobowe będą przetwarzane w czasie prowadzenia niniejszego 

postępowania nie przysługuje prawo do: 

 usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych; 

 sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2. Oferent zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego  w art. 13 

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał w celu udziału w postępowaniu. 

 
Załączniki: 

 

1. Wzór oferty; 

2. Wzór umowy; 

3. Protokół zdawczo - odbiorczy; 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 1 do  

głoszenia o przetargu  

znak:AG-245/1/19                                                                                                                                                                                       

 
 

…………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 
 

…………………………………………………. 

(adres) 
 

…………………………………………………. 

 (nr PESEL/NIP) 
 

………………………………………………….. 

(telefon kontaktowy) 
 

…………………………………………………… 

(email) 
 

                                                                                                            

…………………………..,data…............... 

 

 

OFERTA 

 

W związku ogłoszeniem o pisemnym przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż 

aktywów obrotowych z dnia 09.07.2019 r., znak: AG-245/1/19 Ja niżej podpisany po zapoznaniu się z 

przedmiotem przetargu składam ofertę na zakup: 

1. …………………………….………………............ za kwotę ………………………… zł 

(słownie: …………………… zł) brutto. W załączeniu dołączam dowód wpłaty kwoty 

wadium. 

2. …………………………….………………............ za kwotę ………………………… zł 

(słownie: …………………… zł) brutto. W załączeniu dołączam dowód wpłaty kwoty 

wadium. 

3. …………………………….………………............ za kwotę ………………………… zł 

(słownie: …………………… zł) brutto. W załączeniu dołączam dowód wpłaty kwoty 

wadium. 

 

 Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego 

określonymi w ogłoszeniu o przetargu z dnia 09.07.2019r. znak: AG-245/1/19 na sprzedaż aktywów 

obrotowych Muzeum Okręgowego w Rzeszowie oraz że akceptuję w całości wszystkie warunki 

udziału w postępowaniu oraz warunki zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do 

ogłoszenia do przetargu.  

 Wyrażam zgodę aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem 

oferowanej ceny, kwota wadium zaliczona została na poczet ceny. W przypadku konieczności zwrotu 

wadium przez Sprzedawcę proszę o przelanie wadium na konto bankowe nr………………………… 

 

                                                                                             …………………………………… 

                                                                                                          (podpis oferenta) 



 
 

                                                                                                                    Załącznik nr 2  

do głoszenia o przetargu  

znak: AG-245/1/19                                                                                                                                                                                       

 

 

UMOWA SPRZEDAŻY 

 

Zawarta w dniu  ……………. w Rzeszowie, pomiędzy: 

Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów, NIP: 813-11-07-843, 

reprezentowanym przez: 

Bogdana Kaczmara – Dyrektora,  

zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym, 

a 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy Kupującym. 

zwanych dalej łącznie Stronami, o następującej treści 

§1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż aktywów obrotowych Sprzedającego w postaci 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

§2 

Sprzedający oświadcza, że w/w aktywa obrotowe będące przedmiotem umowy stanowią jego 

wyłączną własność i są wolne od wad prawnych oraz praw majątkowych osób trzecich. 

  

§3 

1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ……………….. zł 

(słownie:…………………) brutto w tym należny podatek VAT( zgodnie z ofertą złożoną przez 

Kupującego w postępowaniu przetargowym znak ………………….. ) 

2. Na poczet powyższej ceny zostanie zaliczone wpłacone przez kupującego wadium w wysokości 

……….. zł (słownie: ………………….. złotych).  

 

§4 

1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną przez Sprzedającego. 

Termin płatności ustala się na 7 dni od daty odbioru faktury przez Kupującego na konto bankowe 

Sprzedającego nr: 31 1500 1100 1216 5000 8762 0000. 

2. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, po 

dokonaniu przekazaniu całości kwoty określonej w § 3 przez Kupującego. 

 

§5 

Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu umowy  i nie 

wnosi co do niego żadnych zastrzeżeń. 

 

§6 

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty i opłaty wynikające z realizacji niniejszej umowy ponosi 

w całości Kupujący. 

 

§7 

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 



 
 

 

§8 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§9 

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. 

W przypadku braku porozumienia Sądem właściwym do rozpoznawania ewentualnych sporów 

wynikających z umowy będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

 

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 

 

 

 

 

 

…………………………      …………………………. 

 

            Sprzedający:                                                                                               Kupujący: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                   
  

           

Załącznik nr 3  

do głoszenia o przetargu  

znak:………………..                                                                                                                                                                                       

 

Znak: AG-245/1/19 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY 

 

 

 

PRZEKAZUJĄCY:  

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów,  NIP: 813-11-07-843, , 

reprezentowane przez : 

………………………………………… 
 

ODBIERAJĄCY:  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

W dniu …………………. roku na podstawie umowy sprzedaży z dnia ……………….. Przekazujący  

wydaje  Kupującemu przedmiot umowy w postaci: 

 

……………………………………….. 

 

………………………………………. 

 

……………………………………….. 

 

 

 

Odbierający oświadcza iż zapoznał się ze stanem fizycznym i technicznym przedmiotu umowy i 

odbiera go od Przekazującego bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 

 

 

 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

PRZEKAZUJĄCY:                                                                      ODBIERAJĄCY: 


