
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nr 93 z dnia 13.05.2021r. 
 

Warszawa, dn. 22.02.2022r. 

OGŁOSZENIE O III PUBLICZNYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ:  

Zestawu urządzeń do sterylizacji gazowej 

                 

I. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Warszawski Uniwersytet Medyczny,  

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,  

REGON: 000288917,  NIP: 525-00-05-828 

 

II. Przedmiot przetargu: 
 
1. Przedmiotem przetargu jest używany zestaw urządzeń do sterylizacji gazowej, w składzie: 

a. sterylizator gazowy typ 5XLDPB producent 3M, numer fabryczny: 820287, numer 

inwentarzowy: CLZD/128584/801, rok zakupu: 2014; 

b. abator EO typ 50 SCFM, numer fabryczny: 170139, numer inwentarzowy: CLZD/128586/801, 

rok zakupu: 2014; 

c. system detekcji tlenku etylenu MSMR-16, numer fabryczny: 12093013, numer inwentarzowy: 

CLZD/128587/801, rok zakupu: 2014. 

 

III. Tryb przetargu: 

1. Pisemny przetarg publiczny.  

2. WUM przysługuje prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym etapie. 

 

IV. Cena wywoławcza: 

1. Cena wywoławcza wynosi nie mniej niż 49 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć 

tysięcy złotych brutto) 

 

V. Wysokość wadium oraz forma i termin oraz miejsce jego wniesienia: 

1. Wysokość wadium stanowi 10%1 ceny wywoławczej składnika, czyli 4 900,00 zł  

   (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych) 

2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. 

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

4. Wadium powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego. Dane do przelewu: 

 

                                                           
1 Dz.U. z 1993 r. Nr 97 poz. 443 



 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa 

Bank Millennium 54 1160 2202 0000 0003 0812 4697 
z adnotacją:  

„wadium - przetarg publiczny na zakup zestawu urządzeń do sterylizacji gazowej” 

 

5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, 

zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia przeprowadzenia przetargu. 

6. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. 

7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od 

zawarcia umowy sprzedaży. 

 

VI. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć przeznaczony do sprzedaży składnik 

majątku: 

1. Wystawiony do sprzedaży składnik majątku można oglądać nie później niż do dnia 

28.03.2022, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-12.00, przy ul. S. Banacha 

1B w Warszawie, po uprzednim kontakcie w sprawie ustalenia terminu.  Wymagany kontakt 

telefoniczny lub przez e-mail z panem Tomaszem Mazurem. 

Tel.: 22 572 09 27 

e-mail: tomasz.mazur@wum.edu.pl  

 

VII. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta: 

1. Forma i treść oferty jest dołączona do ogłoszenia. 

2. Oferta powinna zawierać: 

 a) imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres firmy, kontaktowy 

numer telefonu, a w zależności od formy prawnej firmy oferenta  NIP, REGON lub numer KRS,  

 b) ofertę cenową oferenta, 

 c) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym składnika majątku, 

nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń i ponoszeniu odpowiedzialności za skutki rezygnacji 

z oględzin,  

 d) oświadczenie oferenta o akceptacji treści ogłoszenia o sprzedaży oraz warunków 

zapłaty za przedmiot przetargu.  

3. Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi oferenta oraz adresem i 

dopiskiem:     Dział Inwentaryzacji WUM 

ul. Litewska 14A 

00-581 Warszawa 

„Oferta w przetargu publicznym na zakup zestawu urządzeń do sterylizacji gazowej” 

 

mailto:tomasz.mazur@wum.edu.pl


 

VIII. Miejsce i termin złożenia ofert 

1. Należy wypełnić czytelnie Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia zamieszczony na stronie 

internetowej: 

 https://www.wum.edu.pl/informacje-i-ogloszenia/ogloszenia-o-sprzedazy-ruchomosci 

 podając wszelkie dane wymagane w ofercie. 

2. Oferty należy składać w godzinach pracy Uczelni,  do dnia 28.03.2022r.,  w Kancelarii 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 9 ( parter). 

 

IX. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

1. Otwarcie kopert z ofertami odbędzie się w dniu 29.03.2022 r. o godz. 10.00, na posiedzeniu 

Komisji przetargowej w siedzibie Działu Inwentaryzacji, przy ul. Litewskiej 14A w Warszawie. 

 

X. Warunki wyboru oferty: 

1. Warunkiem przyjęcia oferty do przetargu jest terminowe złożenie w wyznaczonym miejscu i 

odpowiednie udokumentowanie, wskazane w ogłoszeniu oraz potwierdzenie wpłacenia wadium.  

2. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę (równą bądź 

wyższą od ceny wywoławczej). 

3. W przypadku nie uzyskania ceny wywoławczej, komisja postanowi co do kontynuowania 

przetargu. 

4. Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu przysługuje prawo odwołania, unieważnienia 

przetargu, zamknięcia przetargu, zmiany warunków przetargu lub niewybrania którejkolwiek 

z ofert bez obowiązku podania przyczyny.  

 

XI. Termin zawarcia umowy sprzedaży: 

1. Z oferentem, który zaoferuje najwyższą cenę zostanie podpisana umowa sprzedaży w 

terminie 30 dni od daty wyboru oferty. 

2. Na prośbę nabywcy może zostać wystawiona faktura VAT z terminem płatności 14 dni od 

daty otrzymania faktury. 

3. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny 

nabycia. 

 

 

 

………………………………………… 

Podpis Kanclerza WUM  

 

 

 



 
 
 
 
W związku z art. 13 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), dalej w skrócie „RODO” uprzejmie informujemy 
co następuje: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 

Warszawa.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować na adres e-mail: 

iod@wum.edu.pl, tel.: +48 22 57 20 320. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO, w celu związanym z niniejszym 

publicznym przetargiem na sprzedaż. 

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

publicznego przetargu na sprzedaż.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres trwania przetargu, a w przypadku wyboru oferty – przez 

czas niezbędny do realizacji umowy, w tym jej rozliczenia, w każdej sytuacji - do upływu czasu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń, a także dane osobowe będą przechowywane przez czas określony dla poszczególnych 

kategorii archiwalnych, którymi jest oznaczona dokumentacja zgromadzona w WUM zgodnie z Jednolitym Rzeczowym 

Wykazem Akt WUM opracowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 

października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych 

do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych związane jest z udziałem w pub licznym przetargu na 

sprzedaż, w konsekwencji ich niepodania niemożliwe będzie wzięcie udziału w niniejszym przetargu. 

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

stosowanie do art. 22 RODO. 

8. 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;  

9. 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.  

10. Administrator jednocześnie informuje, że podmiot składający ofertę w niniejszym przetargu jest zobowiązany do 

wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO względem osób fizycznych, których 

dane osobowe podmiot ten bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i których dane przekaże Warszawskiemu 

Uniwersytetowi Medycznemu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń , o których mowa w art. 14 

ust. 5 RODO lub zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO, osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje informacjami, o których 

mowa na wstępie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1  do OGŁOSZENIA O III PUBLICZNYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ: Zestawu urządzeń do sterylizacji gazowej 

 

………………………………………. 

………………………………………. 

……………………………………….   

/Imię i nazwisko / Nazwa firmy/ 

Numer KRS……………………………… 

………………………………………. 

……………………………………… 

……………………………………… 

/Adres zamieszkania/Adres firmy/ 

nr tel.: ..…………………………….. 

NIP..……………………………….. 

REGON……………………………. 

 

OFERTA W PRZETARGU PUBLICZNYM 

na zakup składnika majątku ruchomego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: 

 

Zestaw urządzeń do sterylizacji gazowej 

 

Cena oferowana : …………………………………………………………………….zł/brutto,   

Słownie zł: …………………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że: 

a) zapoznałam/łem się ze stanem przedmiotu, 

b) ponoszę pełną odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin, 

c) dokonam zapłaty za nabyty przedmiot przelewem* / gotówką* w terminie nie późniejszym 

niż 7 dni od dnia zawarcia umowy, w przypadku wystawienia faktury w terminie 

nie późniejszym niż 14 dni od otrzymania faktury*, 

d) wypełniłem/wypełniłam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem/pozyskałam w celu ubiegania się o zawarcie umowy w niniejszym 

przetargu.** (**W przypadku gdy podmiot nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

nie składa się (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

Oświadczam, że akceptuję treść ogłoszenia. 

 

 

 

……………………………………. 
/podpis/ 

 

*skreślić gdy nie dotyczy 

**niepotrzebne skreślić 
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