
                                                                                                                       Zielona Góra, dnia 14 czerwca 2022 r. 

 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM 
 
Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 102 
NIP: 929-10-11-147; REGON: 970399175 tel. 68  326 25 64, e-mail: biuro@zrrt.com.pl ogłasza 
pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż niżej wymienionego środka trwałego: 
 
I. Przedmiot sprzedaży 

1. Zestaw nagłośnienia sceny z okablowaniem,  w skład którego wchodzą poniżej wymienione 

elementy:  

a. Mikser 14 kanałowy ZED 60- 14FFX 14 szt. 1  
b.   Odtwarzacz CD RELOOP RMP- 1660 szt.1  
(mikser i odtwarzacz zapakowany w obudowie CASE) 
c. Kolumna BEHRINGER B 812 NEO szt. 2     
d. Kolumna BEHRINGER B 1800 D PRO szt. 2  
e. Mikrofon przewodowy SHURE PG 48 szt. 6     
f. Mikrofon  bezprzewodowy AKG WMS40 szt. 2  
g. Kolorofon American DJ Mega QA par 38 szt. 4.  
h. Statyw do kolumny ATHLETIC szt. 2 
i. Statyw mikrofonu ATHLETIC szt. 6   

 

2. Cena wywoławcza za zestaw 3500 zł 00 gr netto + podatek VAT 

słownie: trzy tysiące pięćset złotych zero groszy netto + podatek VAT 

 

II. Wymagania dotyczące oferentów: 

1. Przetarg ma charakter przetargu pisemnego nieograniczonego. 

2. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające zdolność do czynności  

prawnych lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące we 

własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, które spełniają warunki określone w 

Regulaminie przetargu  i wpłaciły wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu i w terminie 

wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu z zastrzeżeniem, że w przetargu jako uczestnicy nie 

mogą brać udziału: 

- członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników ZRRT S.A.  dyrektorzy, 

kierownicy, specjaliści oraz pracownicy komórek  organizacyjnych ZRRT S.A., 

-   osoby prowadzące przetarg, członkowie Komisji przetargowej, 

    pełnomocnicy osób prowadzących przetarg, 

-   małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób wyżej wymienionych, 

-  uczestnicy, którzy nie spełnili wszystkich wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, 

-  uczestnicy, którzy nie dokonali wpłaty wadium w wysokości, formie i terminie określonym w 

ogłoszeniu o przetargu, 

-  osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 

że może to budzić uzasadnione wątpliwości o bezstronność w postępowaniu. 
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III. Zasady uczestnictwa w przetargu: 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium w wysokości: 

Wysokość kwoty wadium: 215 zł 25 gr 

słownie: dwieście piętnaście złotych dwadzieścia pięć groszy 

2. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 04.07.2022 r. do godz. 8.30. 

a) w kasie ZRRT S.A. przy ul. Zjednoczenia 102. 

b) na konto ZRRT S.A. - BNP Paribas nr: 86 2030 0045 1110 0000 0050 4800 z dopiskiem 

„Przetarg na zestaw nagłośnienia sceny z okablowaniem ”. Wadium musi wpłynąć na 

konto przed upływem terminu, wskazanym w § 5  pkt 4 Regulaminu przetargu.  

3. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. 

4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną 

odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. 

5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy: 

1) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, 

2) uczestnik przetargu, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą cenowo, uchyli 

   się od zawarcia umowy. 

6. Nabywcą zostanie oferent, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza cenowo. 

7. Nabywca winien zapłacić cenę nabycia niezwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 7  

dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 

IV. Sporządzanie i składanie ofert: 

Formularz Oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia; 

Wraz z formularzem oferty należy dołączyć wypełnione Oświadczenie oferenta, że z tytułu 
ewentualnych wad nie będzie wnosił roszczeń - Załącznik Nr 2 oraz oświadczenie o zapoznaniu się                
z klauzulą informacyjna dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych                                    
w postępowaniu przetargowym realizowanym przez ZRRT S.A. – Załącznik Nr 4 do oferty. 
Oferta oraz wszystkie do niej załączniki muszą być podpisane przez oferenta lub osoby 

upoważnione do jego reprezentowania.  

Oferty należy dostarczać w zapieczętowanych kopertach w wersji papierowej do godziny 9.00 dnia 

04.07.2022 r. na adres: Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A w Zielonej Górze przy ul. 

Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra z dopiskiem na kopercie „ Przetarg na zestaw nagłośnienia 

sceny z okablowaniem”. 

O terminie wpływu oferty decyduje data i godz. wpływu do siedziby ZRRT S.A. Oferty złożone po 

terminie zostaną zwrócone nadawcy bez rozpatrzenia.      

Zbywane składniki majątku można obejrzeć w dniach roboczych od 14.06.2022 r. do 01.07.2022 r. 

w godz. 9.30-13.30 na terenie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. przy ul. 

Zjednoczenia 102 w Zielonej Górze. 

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Pan Zbigniew Siemaszko tel. nr                                 

68 451 32 09 i/lub 603 192 587. 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek                 

z ofert. 

Załączniki:  

1. Formularz Oferty- zał. nr 1               3. Klauzula informacyjna dla Oferentów- zał. nr 3 

2. Oświadczenie Oferenta- zał. nr 2 i nr 4 



Załącznik Nr 1 do oferty 

 FORMULARZ OFERTY 

Dane oferenta: 

Imię i nazwisko/nazwa:  .............................................................................................. 

Adres:    .............................................................................................. 

     .............................................................................................. 

Telefon:    .............................................................................................. 

Adres e-mail:   .............................................................................................. 

OFERTA 

1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym, którego przedmiotem jest 

zbycie : 

Zestawu nagłośnienia sceny z okablowaniem,  w skład którego wchodzą poniżej 

wymienione elementy:  

a. Mikser 14 kanałowy ZED 60- 14FFX 14 szt. 1  
b. Odtwarzacz CD RELOOP RMP- 1660 szt.1  
(mikser i odtwarzacz zapakowany w obudowie CASE) 
c. Kolumna BEHRINGER B 812 NEO szt. 2     
d. Kolumna BEHRINGER B 1800 D PRO szt. 2  
e. Mikrofon przewodowy SHURE PG 48 szt. 6     
f. Mikrofon  bezprzewodowy AKG WMS40 szt. 2  
g. Kolorofon American DJ Mega QA par 38 szt. 4.  
h. Statyw do kolumny ATHLETIC szt. 2 
i. Statyw mikrofonu ATHLETIC szt. 6   

 

Oferuję kwotę:  

.............................................................................. zł netto  

(słownie....................................................................................................) 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przetargu oraz warunkami zawartymi        

w ogłoszeniu przetargu pisemnego i akceptuję je bez zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że jestem zobowiązany treścią oferty do dnia przeniesienia własności 

zakupionego sprzętu. 

4. W przypadku nabycia ruchomości  zobowiązuję się uiścić cenę nabycia w ciągu 7 dni od dnia 

zawarcia umowy kupna-sprzedaży. 

 

………………………..                                                                                                                       
czytelny podpis oferenta 

 



                                                                                                                              Załącznik Nr 2 do oferty 

         

                                                                                                    ........................................... 
          (miejscowość i data) 
 

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu oraz, że znane 

mi są skutki wynikające z oględzin i rezygnacji z udziału w przetargu na: 

Zestawu nagłośnienia sceny z okablowaniem w skład, którego wchodzą poniżej wymienione 

elementy:  

a. Mikser 14 kanałowy ZED 60- 14FFX 14 szt. 1  
b.   Odtwarzacz CD RELOOP RMP- 1660 szt.1  
(mikser i odtwarzacz zapakowany w obudowie CASE) 
c. Kolumna BEHRINGER B 812 NEO szt. 2     
d. Kolumna BEHRINGER B 1800 D PRO szt. 2  
e. Mikrofon przewodowy SHURE PG 48 szt. 6     
f. Mikrofon  bezprzewodowy AKG WMS40 szt. 2  
g. Kolorofon American DJ Mega QA par 38 szt. 4.  
h. Statyw do kolumny ATHLETIC szt. 2 
i. Statyw mikrofonu ATHLETIC szt. 6   

                                                                                                   .............................................                                                     
(czytelny podpis osoby oferenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        
 
 
                                                                                                                            
 
 



 
                    

 
 
 
 
 Załącznik Nr 3 do oferty  

                                                                   

Klauzula Informacyjna dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych w postępowaniu przetargowym realizowanym przez ZRRT S.A. 
 

1. Niniejsza informacja dla Oferentów została wydana zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie 

Danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku – dalej jako: RODO) i dotyczy danych 

osobowych pozyskiwanych przez Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą                      

w Zielonej Górze (65-120) przy ul. Zjednoczenia 102, KRS 0000086641 (dalej zwaną 

„Spółką”) w prowadzonych przetargach na sprzedaż składników aktywów trwałych 

stanowiących własność  Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. („Przetarg”) jako 

administratora danych osobowych. 

Dokument niniejszy zawiera informację o wszelkich formach przetwarzania danych 
osobowych w odniesieniu do: 
1) osób fizycznych biorących udział w Przetargu, 

2) pracowników, współpracowników, pełnomocników, przedstawicieli lub reprezentantów 

podmiotów innych niż osoby fizyczne, biorących udział w Przetargu, 

3) innych osób, których dane Spółka przetwarza w celach weryfikacji złożonych ofert                            

w Przetargu (łącznie „Oferenci”, „Kontrahenci”). 

2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

3. Podanie danych osobowych określonych poniżej w ust. 4 jest dobrowolne, jednakże 

niezbędne dla prowadzenia Przetargu oraz innych działań prowadzących do zawarcia 

umowy pomiędzy Oferentem/Kontrahentem a Spółką (konsekwencją braku podania danych 

jest uniemożliwienie udziału w Przetargu). 

4. W związku z Przetargiem, Spółka może przetwarzać podane dane osobowe, takie jak: 

1) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres 

korespondencyjny, 

2) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu lub faxu, 

3) numery rejestrowe (PESEL, NIP lub REGON), 

4) stanowisko zajmowane w ramach danej organizacji lub pełnioną funkcję, 

5) inne dane zawarte w oświadczeniach Oferenta przedstawianych w danym Przetargu,                   

w tym w szczególności specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami 

nadawanymi powszechnie (np. numer rachunku bankowego, tytuł zawodowy, 

identyfikator służbowy lub zawodowy). 

5. Spółka może również pozyskiwać dane osobowe: 



1) od podmiotów zatrudniających lub które są przez dane osoby reprezentowane                          

w zakresie informacji niezbędnych do prowadzenia Przetargu oraz kontaktu                                

z Oferentem, np. o zmianie danych kontaktowych , zakończeniu zatrudnienia lub 

współpracy, 

2) z publicznie dostępnych źródeł ( w szczególności  rejestry przedsiębiorców CEIDG, KRS                 

w celu weryfikacji podanych informacji) i przetwarzać je w zakresie ograniczonym do 

danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach. 

6. Dane są przetwarzane wyłącznie, gdy: 

1) przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 

1 lit. b RODO) – w zakresie danych osobowych Oferentów, z którymi Spółka może 

zawrzeć umowę; 

2) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych w sytuacji,            

gdy Oferent/Kontrahent jest lub będzie stroną umowy zawartej ze Spółką (art. 6 ust. 1 

lit. b RODO); 

3) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub wprost 

nakazuje to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie danych osobowych 

zawartych w dokumentach podlegających archiwizacji na podstawie przepisów prawa; 

4) przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółki lub osoby 

trzeciej i nie wpływa nadmiernie na interesy Oferenta/Kontrahenta ani podstawowe 

prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), z zachowaniem równowagi pomiędzy 

uzasadnionym interesem Spółki a prywatnością. Za uzasadnione interesy uznaje się: 

a) umożliwienie Spółce kontaktu z Oferentami, 

b) weryfikację złożonych ofert, 

c) weryfikację Oferentów w publicznych rejestrach, 

d) zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, 

e) prowadzenie procesów audytu wewnętrznego i zewnętrznego, 

f) ustalanie lub dochodzenie przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach 

prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami. 

7. Spółka może przekazywać dane osobowe tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne dla 

prowadzenia działalności i nie będzie wykraczać poza zakres wskazany w ust. 6: 

1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Spółki, np.: 

a) podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów, 

b) podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi hostingu i serwisu poczty 

elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów 

informatycznych; 

c) podmioty prowadzące działalność doradczą, podmioty prowadzące działalność 

audytorską, 

2) innym administratorom danych osobowych, takim jak: 

a) dostawcy usług kurierskich lub pocztowych, 

b) kancelarie prawne, 

3) innym osobom w ramach organizacji danego Oferenta, 

4) innym Oferentom w zakresie niezbędnych dla przeprowadzenia publicznego Przetargu 

na sprzedaż składników aktywów trwałych. 



8. Dane osobowe są przetwarzane w celach określonych w ust. 6 powyżej i w zakresie 

koniecznym dla ich osiągnięcia tak długo , jak jest to niezbędne, w szczególności: 

1) w celu obsługi Przetargu – przez czas trwania Przetargu, 

2) poprzez przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o rachunkowości i ustawy Ordynacja 

Podatkowa – przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa. Co do zasady 5 lat, 

3) dla celów ustalania lub dochodzenia przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach 

prowadzonej działalności oraz obrony przed takimi roszczeniami – co do zasady nie 

dłużej niż 6 lat od zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia lub uzyskania 

informacji o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. 

9. Każda osoba ma prawo: 

1) dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę. W razie 

stwierdzenia, że jakiekolwiek informacje są nieprawidłowe lub niekompletne, możliwe 

złożenie wniosku o ich sprostowanie, 

2) wycofania zgody w każdym momencie (z zastrzeżeniem , że wycofanie to nie naruszy 

zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem), 

3) żądania usunięcia danych osobowych – w przypadkach określonych przepisami RODO, 

4) żądania sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych –                                   

w przypadkach określonych przepisami RODO, 

5) wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec 

przetwarzania danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie  dokonywane jest w celu 

realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Spółki lub strony trzeciej, 

6) przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Spółce                             

w ustrukturyzowanym,  powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego 

formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora 

danych osobowych, bez utrudnień ze strony Spółki i zastrzeżeniem własnych 

zobowiązań dotyczących poufności, 

7) złożenia skargi do właściwego organy ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

Prośby, żądania lub sprzeciwy będą przez Spółkę weryfikowane zgodnie                                            
z obowiązującymi przepisami. Zastrzega się, że w odpowiedzi na żądnie Spółka może 
poprosić o zweryfikowanie tożsamości lub podanie informacji, które umożliwią 
poznanie istotnych okoliczności sprawy. 

10. Spółka zastrzega, że w celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, może 

okresowo prosić Oferenta/Kontrahenta o sprawdzenia danych osobowych, które już 

posiada lub poinformowanie o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych 

(takich jak np. zmiana adresu e0mail). W związku z przetwarzaniem podejmowania decyzji 

ani profilowania. 

11. Jeżeli będzie to wymagane prawem, informacje dotyczące ewentualnych zmian 

przetwarzania danych osobowych opisanych w niniejszym dokumencie, zostaną przekazane 

za pośrednictwem adekwatnej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Spółkę                               

w kontaktach z Oferentami. 

12. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem e-mail: 
iod@zrrt.com.pl 
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                                                                                                                            Załącznik Nr 4 do oferty 

 
 
 
 

Oświadczenia Oferenta 
 
Niniejszym oświadczam , że zapoznałem/łam się z „Klauzulą informacyjna dla Oferentów w związku                  
z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniu przetargowym realizowanym przez  
ZRRT S.A.” 
 
 
 

           ………………………                               ………………………                             
            /imię  i nazwisko/                                                                                 /miejscowość i data/ 

 
 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 


