
 
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego  

w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz  

 

zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż  

wirówki laboratoryjnej ID- Centrifuge 6S  

o numerze seryjnym 1002006, r. produkcji 2002 r. 

Oferty należy składać do 22.10.2018 r. do godz. 12.00. 

 

Bliższe informacje znajdują się w regulaminie przetargu  

dostępnym na stronie internetowej organizatora 

www.przetargi.bieganski.org 

 



Regulamin przetargu na  
wirówkę laboratoryjną ID- Centrifuge 6S o numerze seryjnym 1002006         

r. produkcji 2002 r. 
 
 

1. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu,           
ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, zwany dalej "Organizatorem", niniejszym zaprasza 
do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż wirówki laboratoryjnej                
ID- Centrifuge 6S o numerze seryjnym 1002006, numerze inwentarzowym T/001584,                 
r. produkcji 2002, będącej własnością Organizatora. 
Przedmiotowa wirówka laboratoryjna ID- Centrifuge 6S stanowiąca przedmiot sprzedaży jest 
technicznie niesprawna. 
 

2. Informacje dodatkowe: Organizator nie ponosi żadnych kosztów z tytułu przedmiotowego 
przetargu. 

 
3. Koszty podatkowe z tytułu zawarcia umowy sprzedaży obciążają Oferenta, którego oferta 

została wybrana. Przedmiot sprzedaży zostanie wydany Oferentowi po zaksięgowaniu wpłaty 
na koncie Organizatora. 

 
4. W celu przystąpienia do przetargu Oferent powinien przygotować pisemną ofertę. 

Powinna ona zawierać: 
-  proponowaną cenę brutto w PLN,  
-  oświadczenie Oferenta o akceptacji postanowień regulaminu przetargu,  
-  kserokopię odpisu z rejestru sądowego / zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności  

gospodarczej lub dowodu osobistego w celu ustalenia danych na użytek umowy sprzedaży 
w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej - kserokopia 
powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 

 
5. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Organizatora, na 

adres podany w pkt. l. Koperta powinna posiadać oznaczenia "PRZETARG – Wirówka 
laboratoryjna ID- Centrifuge 6S oraz  "Nie otwierać przed  22.10.2018 r.  godz. 12:30" 

 
6. Oferty należy składać w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. Władysława 

Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, pok. Nr 108 a , codziennie od godz. 
8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 22.10.2018 r. godz. 
12:00. 

 
7. Otwarcie ofert nastąpi w  Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr Władysława 

Biegańskiego, w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17, budynek „T”, parter pok. Nr 07          
w dniu 22.10.2018 r. godz. 12:30, Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. 

 
8. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującym kryterium: cena – 100 %. 

Najkorzystniejszą będzie oferta z najwyższą ceną brutto. Wszystkie oferty z ceną brutto 
poniżej 500,00 zł zostaną odrzucone. 



 
9. O wyniku przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Organizator zastrzega sobie 

prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 
 
10. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami oraz udzielania 

odpowiedzi na ewentualne zapytania jest Pan Roman Urbanek – St. Inspektor w Dziale 
Gospodarczym i Ochrony Środowiska,  tel. 56 641 35 30. 

 
11. Osoby zainteresowane nabyciem wirówki laboratoryjnej ID- Centrifuge 6S mają 

możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym –  
 tel. 56 641 35 30. 

 
12. 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”, 
informuję, że:  

1) ADMINISTRATOR 
Administratorem danych osobowych jest Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr  Władysława   
Biegańskiego w  Grudziądzu (86-  300)  Grudziądz ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17, wpisany do 
Rejestru SPZOZ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII 
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000002976  
 
2) INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH 
Inspektorem danych osobowych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława 
Biegańskiego w Grudziądzu jest Witold Chojecki.  
 
3) DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ 

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 
 

1. Kontakt do administratora danych osobowych: 
email: serketariat.dyrekcja@bieganski.org,  lub pisemnie na adres siedziby administratora -               
(86-300)  Grudziądz ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17, 
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: 
e-mail: inspektor@bieganski.org lub pisemnie na adres siedziby administratora (86-300) 
Grudziądz ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17, 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym ze sprzedażą wirówki laboratoryjnej ID- Centrifuge 6S.  

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania.   

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu 
postępowania. Informuję, że dane te mogą być przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia 
roszczeń przez Administratora Danych w związku  z prowadzoną przez niego działalnością. 



7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem związanym z udziałem w prowadzonym postępowaniem.    

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

9) Posiada Pani/Pan: 

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

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

3. 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 ;   

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,          
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

10) Nie przysługuje Pani/Panu: 

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

3. 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. 

 

 
Grudziądz, dnia 05.10.2018 r. 
 



 
OFERTA 

 
 
 
............................................................. 
      (nazwa i siedziba Oferenta 
       

Do 
       Regionalnego Szpitala Specjalistycznego 
       im. dr Władysława Biegańskiego 
       w Grudziądzu 
 
 
 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sprzedaż wirówki 
laboratoryjnej ID- Centrifuge o numerze seryjnym 1002006, opublikowanego na stronie 
internetowej organizatora www.przetargi.bieganski.org w dniu  08.10.2018 r. przedkładam 
następującą ofertę: 

 
 

1. Oferuję cenę brutto za wirówkę laboratoryjną ID- Centrifuge o numerze seryjnym 1002006 :  
  
 ........................................   zł.,  

     

   słownie ....................................................................................................................................,  

 

 
2.   Oświadczam, że akceptuję postanowienia regulaminu przetargu.  
 
3.  Do oferty załączam kserokopię odpisu z rejestru sądowego / zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej / dowodu osobistego *,  poświadczoną przeze mnie za 
zgodność z oryginałem. 

 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 

....................   ........................................................    
     data        podpis Oferenta 


