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OGŁOSZENIE 

o przetargu pisemnym publicznym na sprzedaż samochodu osobowego. 

 
1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju 

Ul. Okrzei 1 

57-350 Kudowa-Zdrój 

2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu osobowego, marki FIAT: 

 model: BRAVO II 1,4 16V T-jet 

 wersja: Dynamic 

 rok produkcji: 2007   

 nr rejestracyjny: DKL 9PC3 

 nr dowodu rejestracyjnego seria DR/BAP 4834235 

 badania techniczne: do 14.10.2021 r. 

 karta pojazdu: seria KP/AAA 8186752 

 Polisa OC numer certyfikatu: 474000092770 – ubezpieczenie do 29.11.2020 r. 

 dwa kluczyki do samochodu i karta magnetyczna, 

 przebieg: 281 100 km. 

1) opis:  

a) pierwszy użytkownik, 

b) dala pierwszej rejestracji:   2007/11/30, 

c) oznaczenie typu:  198, 

d) rodzaj nadwozia:  hatchback 5 drzwiowy, 

e) jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk), 

f) pojemność/moc silnika 1368 ccm / 110kW(150KM), 

g) rodzaj skrzyni biegów manualna – 6-cio biegowa, 

h) rodzaj napędu przedni. 

2) wyposażenie standardowe (2007.10-2007.11): 

a) ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania, 

b) antena radiowa, 

c) fotel kierowcy z regulacją wysokości, 



  

 
 

d) fotel pasażera z regulacją wysokości, 

e) immobilizer, 

f) kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą, 

g) klimatyzacja z filtrem p/pyłkowym, 

h) kolumna kierownicy regulowana, 

i) koło zapasowe pełnowymiarowe, 

j) komputer pokładowy, 

k) konsola centralna, 

l) lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie, 

m) lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, 

n) pakiet Radioodtwarzacz CD + MP3, 

o) poduszka powietrzna kierowcy, 

p) poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia, 

q) poduszki powietrzne boczne, 

r) pokrywa bagażnika otwierana automatycznie, 

s) siedzenia tylne dzielone asymetrycznie, 

t) szyby przednie regulowane elektrycznie, 

u) światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów, 

v) tarcze kół stalowe 16" opony 205/55, 

w) wskaźnik temperatury zewnętrznej, 

x) wspomaganie układu kierowniczego "Dual Drive", 

y) zagłówki przednie i tylne regulowane, 

z) zamek centralny zdalnie sterowany, 

aa) zderzaki w kolorze nadwozia. 

3) wyposażenie dodatkowe: 

a) dodatkowy komplet kół stalowych z oponami zimowymi, 

b) trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, standardowy komplet kluczy z podnośnikiem. 

3. Cena sprzedaży pojazdu wynosi 8.500,00 zł brutto  (słownie złotych: osiem tysięcy pięćset 00/100). 

4. Oferowany samochód można obejrzeć, w siedzibie sprzedającego, od dnia 19.10.2020 r. w godz. 10:00 do 

14:00  po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerami: 74 63 26 314.  

5. Oferty cenowe można składać: 

a) w sekretariacie p. 32 w siedzibie sprzedającego, lub  

b) mailem na adres: administracja@sankud.pl. 

6. Oferta powinna zawierać następujące dane składającego ofertę: 

a) nazwę lub nazwisko i imię, 

b) adres, 

c) adres mailowy, 

d) cenę brutto. 

7. Samochód zostanie sprzedany osobie, która pierwsza zaoferuje cenę sprzedaży określoną w pkt. 3. 

8. Oferty których cena będzie niższa niż cena wywoławcza zostaną odrzucone. 

9. Sprzedający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

10. Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem tel. 74 62 63 314. 



  

 
 

11. W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferowało tę samą cenę, sprzedający postanawia 

o kontynuowaniu przetargu publicznego w formie aukcji elektronicznej między tymi oferentami. Zasady 

przeprowadzenia aukcji ustnej, zostaną przedstawione oferentom, w skierowanym zaproszeniu.  

12. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek  z ofert bez 

podania przyczyny. 

13. Obowiązki sprzedającego w zakresie RODO: 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 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 2016, Nr 119 z 04.05.2016r, str. 1), dalej RODO, informujemy że: 

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych kontrahentów oraz osób fizycznych 

reprezentujących kontrahenta jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium 

Uzdrowiskowe „BRISTOL” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w  Kudowie-

Zdroju z siedzibą przy ul. Stefana Okrzei 1 w Kudowie-Zdroju (kod pocztowy: 57-350),   tel.: (74) 

632 61 16, adres e-mail: sekretariat@sankud.pl . 

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@sankud.pl  

3. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1: 

1) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania zapytania ofertowego oraz realizacji 

Umowy/Zamówienia/Zlecenia. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z art. 6 ust. 1 

lit. b  RODO; 

2) nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych będą 

tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa; 

3) nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej; 

4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania; 

5) będą przetwarzane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

Umowa/Zamówienie/Zlecenie została/o wykonana/o. 

4. Osobom wskazanym w ust. 1 przysługuje prawo: 

1) dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach 

określonych w przepisach RODO. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania może skutkować rozwiązaniem Umowy/Zamówienia/Zlecenia z winy 

kontrahenta; 

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie przez osoby wskazane w ust. 1 danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne do 

zawarcia Umowy/Zamówienia/Zlecenia. Odmowa podania danych osobowych skutkuje 

niemożnością zawarcia i realizacji Umowy/Zamówienia/Zlecenia. 

 

 

 

 

……………………………………………. 
      Kierownik jednostki 

 
Oprac. D. Sady 
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