BZP.2613.1.2020

Burmistrz Nysy
ogłasza I przetarg publiczny na sprzedaż drewna opałowego.
1. Przedmiot sprzedaży stanowi drewno opałowe w ilości: 211,67 m3
2. Cena wywoławcza wynosi: 12.300,00 zł (brutto).
3. Drewno można oglądać w miejscu składowania na terenie Nyskiej Energetyki Cieplnej w Nysie przy
ul. Jagiellońskiej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Rozwoju Wsi
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie.
Każdy oferent może na miejscu dokonać własnych pomiarów oraz zapoznać się z jakością drewna.
4. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w
Nysie ul. Kolejowa 15 lub na konto Gminy Nysa: ING Bank Śląski S.A. Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890
9431, nie później niż do dnia 25 marca 2021 r.
5. Oferty, na załączonym formularzu ofertowym, należy składać w Urzędzie Miejskim w Nysie
ul. Kolejowa 15, Kancelaria (parter)- do dnia 26 marca 2021 r. do godziny 12:00.
1)

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.
Kopertę należy opisać następująco:
„Oferta przetargowa na zakup drewna.
Nie otwierać do dnia 26 marca 2021 r. do godziny 12:10”.

2)

Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, w dniu 26 marca 2021 r.
o godz. 12:10 w pokoju 226.

3)

Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
a)
formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do
niniejszego ogłoszenia.
b)
dowód wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

6. Uczestnik przetargu, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do
wywiezienia drewna z terenu Nyskiej Energetyki Cieplnej w terminie 14 dni od daty sprzedaży.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez
podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Sprzedawcy.
8. O wynikach postępowania Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi wszystkich zainteresowanych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie ul. Kolejowa 15 - osoba do kontaktu:
Pan Łukasz Lewicki pok. 26, tel. 77 40 80 548, email: l.lewicki@www.nysa.pl

Z up. BURMISTRZA
Marek Rymarz
Z-ca BURMISTRZA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy:
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy
48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;
2)sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;
3)przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit b unijnego
rozporządzenia RODO w celu przeprowadzenia procedury przetargowej związanej ze zbyciem składnika majątku
jst.
4)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat
5)przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich
przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
6)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
7)podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, nie podanie danych osobowych
będzie skutkowało zwrotem oferty złożonej w postępowaniu
8)Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych,
w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych
upoważnień;
9)Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Zobowiązuję się zapoznać pozostałe osoby, których dane osobowe podaję w ofercie (w tym również osoby do
kontaktu), z informacjami o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Gminę Nysa zgodnie z poniższymi
informacjami:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod
pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza
Nysy;
2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15,
48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit b unijnego
rozporządzenia RODO w celu w celu przeprowadzenia procedury przetargowej związanej ze zbyciem składnika
majątku jst.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat
5) przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich
przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
7) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych,
w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych
upoważnień;
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

