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Regulamin zakupu 
 
1. Wodociągi Dębickie sp. z o.o. ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica, zapraszają do złożenia 

oferty na zakup samochodu specjalnego do mycia i czyszczenia kanalizacji marki MAN z zabudową 
WUKO. 

 
2. Określenie przedmiotu sprzedaży.  

Według opisu na platformie zakupowej Open Nexus. 
 

3. Sposób przygotowania oferty. 
Oferty na zakup należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na platformie zakupowej poprzez 
wypełnienie formularza, który musi zawierać:  

 nazwę oraz dane teleadresowe Oferenta, 

 oferowaną cenę netto zakupu. 
 

4. Wymagania dotyczące wadium. 

 Każdy Oferent zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 4 000,00 zł, 
słownie: cztery tysiące złotych 00/100.  

 Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. 
o numerze 08 1240 4807 1111 0010 2298 2842 BANK PEKAO S.A. o/ Dębica podając w tytule 
przelewu „Wadium - zakup samochodu specjalnego MAN”. 

 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wpłatę wadium sprzedający będzie 
uważał za skuteczną, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed 
upływem terminu składania ofert.  

 Sprzedający zwraca wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, zaliczając ją na poczet przyszłego zakupu. 

 Sprzedający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od 
zakupu. 

 
5. Termin związania ofertą.  

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
6. Termin i sposób złożenia oferty. 

Ofertę należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną na platformie zakupowej w nieprzekraczalnym 
terminie określonym w karcie postępowania. 
Oferty i dokumenty złożone inną drogą niż na platformie zakupowej, np. drogą listowną, faxem lub na 
adres e-mail Zamawiającego zostaną odrzucone. 

 
7. Termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej w terminie określonym w karcie 
postępowania. 

 
8. Cena i kryteria oceny oferty. 

W ofercie należy podać cenę netto wyrażoną w złotych polskich będącą ceną powyżej ceny 
wywoławczej. Wyłonienie oferty najkorzystniejszej nastąpi na podstawie kryterium najwyższej ceny 
(oferta z najwyższą ceną uznana zostanie za najkorzystniejszą). W przypadku otrzymania ofert 
porównywalnych Sprzedający wystąpi do Oferentów o złożenie ofert dodatkowych, których wartość nie 
może być niższa niż w złożonych wcześniej ofertach lub rozstrzygnie o wyborze oferty na podstawie 
licytacji, która zostanie przeprowadzona na platformie zakupowej Open Nexus. 
Oferty z cenami poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane. 
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9. Umowa zakupu i wydanie pojazdu. 
Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do podpisania umowy 
kupna - sprzedaży w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej. Pojazd zostanie wydany po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto 
Sprzedającego. 
 

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn. 
 
11. Pojazd znajdujący się w Dębicy w siedzibie Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. można zobaczyć po 

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 
14:00.  
 

12. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami 
• Agnieszka Bukowska Kierownik Działu Transportu i Zaopatrzenia (informacje dotyczące realizacji 
procesu sprzedaży) tel. 606 723 922 
• Marek Jezior Inspektor Działu Transportu i Zaopatrzenia (informacje techniczne dotyczące pojazdu)   
tel. 606 245 715 

 
 
13. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

I. Administratorem Państwa danych osobowych są Wodociągi Dębickie Sp. z o. o. w Dębicy z siedzibą 
przy ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica. 

II. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych (RODO). 

III. Państwa dane przetwarzane będą w celu realizacji procesu sprzedaży pojazdu Wodociągów 
Dębickich Sp. z o. o. 

IV. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą jedynie uprawnione podmioty w okolicznościach 
przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych. 

V. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
VI. Administrator będzie przechowywał Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz przez 

okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej 
osoby fizycznej lub prawnej,  lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający 
z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego. 

VII.Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 

VIII.Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
przetwarzanie Państwa danych osobowych naruszy przepisy ogólnego rozporządzenia ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

IX. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
w formie profilowania. 

X. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych (IOD): daneosobowe@wodociagi.debickie.pl 
XI. Biorący udział w postępowaniu potwierdza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną i wyraża zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu sprzedaży pojazdu przez Wodociągi 
Dębickie Sp. z o. o. 

 
 
 


