
Kraków, 07.06.2021 r. 

DR.236.10.2021 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie oferuje do sprzedaży 

używane urządzenia: 

  

1. W załączniku nr. 1 przedstawiono zestawy 1-7 przedstawiające przedmiot sprzedaży. 

2. Wybór oferenta nastąpi na podstawie najkorzystniejszej (najwyższej) zaoferowanej ceny za 

poszczególne zestawy, formularz ofertowy (załącznik nr. 2).  

3. Dopuszcza się możliwość składania częściowych ofert kupna, jednakże oferta kupna 

powinna dotyczyć, co najmniej jednego, wyodrębnionego i wskazanego w zapytaniu 

ofertowym zestawu.  

4. W przypadku braku zainteresowania zakupem całych zestawów Sprzedający dopuszcza 

możliwość zakupu pojedynczych urządzeń z zestawów, zaznaczając że pierwszeństwo  

w zakupie posiadają oferenci którzy złożyli ofertę cenową dotyczącą zestawu. Jedynie  

w przypadku braku ofert na cały zestaw będą rozpatrywane oferty na pojedyncze elementy.  

W przypadku złożenia oferty na wybrany element zestawu nie obowiązuje formularz ofertowy 

(załącznik nr. 2). Należy złożyć ofertę na której zawarte będą dane Oferenta wraz z danymi 

kontaktowymi oraz wyszczególniony element zestawu z załącznika nr. 1 wraz z proponowaną 

ceną brutto.  

5. Zaoferowane ceny nie mogą być niższe niż cena wywoławcza. Oferty które nie spełnią tego 

warunku zostaną odrzucone. 

6. Pytania w sprawie przedmiotu sprzedaży proszę kierować na e-mail: sbach@mpk.krakow.pl 

tel.: 12 253 12 37, pytania w sprawie przebiegu zapytania proszę kierować na e-mail: 

kfilipow@mpk.krakow.pl tel.: 12 254 10 67.  

7. Możliwość  oględzin urządzeń możliwy jest w budynku administracyjnym MPK S.A. Kraków. 

ul. Brożka 3, w godz. 8:00 – 14:00  (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).  

8. Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie ul. Jana Brożka 3,  

30-347 Kraków. Termin składania ofert: 05.07.2021 r. do godz. 9.30, oferty złożone po upływie 

wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. O ważności oferty decyduje data i godzina 

wpływu oferty do MPK S.A. w Krakowie, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub 

kurierską. 

9. Oferty wraz z wypełnionym formularzem ofertowym ( załącznik nr. 2) powinny być złożone 

w zamkniętych kopertach opisanych dokładną nazwą i adresem podmiotu składającego ofertę 

oraz znakiem sprawy wraz z dopiskiem „nie otwierać do dnia 05.07.2021 r. przed godz. 10:00.  

10. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2021 r. o godz. 10:00 w budynku 

administracyjnym przy ul. J. Brożka 3. O wynikach postępowania oferenci zostaną 

powiadomieni pisemnie. 

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i będzie liczony od daty wyznaczonej do składania 

ofert. 
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12. Odbiór zakupionego urządzenia jest możliwy jedynie po uregulowaniu należności na 

podstawie wystawionej faktury pro formy z terminem płatności - 7 dni oraz dokładnym 

uzgodnieniu terminu pomiędzy stronami. Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie 

spowoduję unieważnienie transakcji przez Sprzedającego, oraz wykluczenie Oferenta z innych 

postępowań prowadzonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie. 

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania, unieważnienia 

postępowania lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatów.  W każdym z przypadków 

może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyny. 

14. Administratorem danych osobowych osób fizycznych wskazanych w toku postępowania  

o udzielanie zamówienie, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie  

z siedzibą przy ul. Św. Wawrzyńca 13 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu 

udzielenia zamówienia oraz wypełnienia obowiązku archiwizacyjnego. Dane osobowe 

wskazanych osób będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia. 

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, oraz do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto osoby, których 

dane dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Osobom, których dane nie dotyczą nie przysługuje prawo do usunięcia danych 

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

osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu na postawie art. 21 RODO, 

wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe będą [przetwarzane przez okres 

związany z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także 

później tj. w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. Odbiorcami Państwa danych 

na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o dostępie do informacji 

publicznej. W przypadku jakichkolwiek pytań możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych MPK S.A. w Krakowie poprzez adres email: iodo@mpk.krakow.pl lub 

telefonicznie +48 254 14 54. 

 


