
Regulamin Konkursu ofert na sprzedaż samochodu służbowego marki Reanault Trafic 

 

MUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIE OGŁASZA PISEMNY 

KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU 

 

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód marki RENAULT TRAFIC. 

 

 rodzaj: samochód osobowy 

 rodzaj nadwozia/ ilość drzwi: minibus / 4 

 ilość miejsc: 9 

 pojemność silnika: 1995,00 cm³ 

 moc silnika: 84 kW 

 numer rejestracyjny: GBY 70RG 

 rok produkcji: 2007  

 rodzaj paliwa: DIESEL 

 nr identyfikacyjny pojazdu VIN: VF1JLBHB68V310381 

 kolor: SREBRNY 

 przegląd ważny do: 13 XI 2019 r. 

 przebieg: 188.500 km 

 komplet kół zimowych 

2. Inne szczegóły dotyczące samochodu uzyskać można pod nr tel. 59 822 86 15 (dział 

etnograficzny). 

3. Zdjęcia sprzedawanego pojazdu stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Cena wywoławcza samochodu marki Renault Trafic – 22.900 zł. brutto (słownie: 

dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100). Wycena samochodów została 

dokonana przez certyfikowanego rzeczoznawcę samochodowego. 

5. Przedmiot konkursu można obejrzeć na dziedzińcu zamkowym, 77-100 Bytów,                             

ul. Zamkowa 2, w dni powszednie w godz. 10.00-14.00 po wcześniejszym umówieniu się (tel. 

609 486 760). 

6. Warunki udziału w konkursie: 
1) Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 14 X 2019 r. do godz. 12.00 w Muzeum 

Zachodniokaszubskim w Bytowie, ul. Zamkowa 2, w sekretariacie muzeum, z dopiskiem: 

„Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Renault Trafic” 

2) Oferta powinna zostać złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2 do regulaminu. 

7. Przyczyny odrzucenia oferty: 

1) złożenie oferty po terminie, 

2) złożenie przez oferenta więcej niż jednej oferty, 

3) zaoferowanie przez oferenta ceny niższej od wywoławczej, 

4) złożenie oferty nie zawierającej elementów określonych w załączniku nr 2 do regulaminu. 

8. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14 X 2019 r. o godz. 14.00 w  Muzeum 

Zachodniokaszubskim w Bytowie 

 

9. W przypadku złożenia przez dwóch oferentów ofert w tej samej cenie, oferenci poproszeni 

zostaną o złożenie ofert dodatkowych (przy czym cena ofert nie może być niższa niż cena 

wywoławcza). 

10. Nabywca, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia zobowiązany jest do uiszczenia 

zaoferowanej kwoty w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu na stronie muzeum: 

muzeumbytow.pl. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od ogłoszenia 

wyników konkursu traci prawo wynikające z przyjęcia jego oferty. 



11. Nabywca przyjmuje przedmiot sprzedaży w stanie istniejącym i składając ofertę 

potwierdza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie żadnych 

zastrzeżeń.  

12. Pojazd zostanie wydany dopiero po wpływie środków finansowych za jego zakup na 

konto Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie. 

13. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu 

bez podawania przyczyny do momentu ogłoszenia jego wyników. W takim przypadku 

podmiotom składającym oferty nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot kosztów ich 

złożenia, w tym dokonania oględzin pojazdu. 

14. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej: muzeumbytow.pl 

15. Przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna: 

1). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zachodniokaszubskie                          

w Bytowie, ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów. 

2). Inspektorem ochrony danych osobowych jest Piotr Piątak, kontakt: 

ppiatak@kancelariapiatak.pl lub na adres Administratora danych. 

3). Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu sporządzenia dokumentacji, jej 

archiwizacji oraz obsługi korespondencji związanej z prowadzeniem i rozstrzygnięciem 

postępowania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO oraz przepisy Kodeksu cywilnego oraz dotyczące finansów publicznych.  

4). Odbiorcami danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja  postępowania  na  podstawie  powszechnie  obowiązujących  przepisów 

prawa, w szczególności na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej. 

5). Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

postępowania oraz realizacji obowiązku archiwizowania dokumentacji. 

6). Podania przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednkaże jest to niezbędne 

do brania udziału w postępowaniu.  

7). W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8). Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) 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; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9). Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 

 
 


