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§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsze Zasady określają szczegółową procedurę i warunki przeprowadzenia przetargu na 

sprzedaż przez Spółkę: ENSPIRION Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku samochodów elektrycznych, 

opisanych szczegółowo poniżej w § 2. 

2. Organizatorem przetargu jest ENSPIRION Sp. Z o. o. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 472, 80-309 

Gdańsk; Tel. 058 888 88 00; www.enspirion.pl; e-mail: biuro@enspirion.pl [sprzedający] 

3. Przetarg zostanie przeprowadzony za pośrednictwem powołanej przez Prezesa Zarządu ENSPIRION 

Sp. z o. o. komisji przetargowej. 

§ 1 PRZEDMIOT PRZETARGU 

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 6 (słownie: sześciu) samochodów elektrycznych, zgodnie  

z poniższą specyfikacją: 

a) Marka i typ pojazdu: Nissan Leaf 

Numer rejestracyjny: GD 462GX 

Nr identyfikacyjny (VIN): SJNFAAZE0U6000739 

Kolor: biały 

Rodzaj napędu: elektryczny 

Rodzaj silnika: elektryczny 

Prędkość maksymalna: 144 km/h 

Zasięg: 140km 

Pojemność akumulatora: 24,0 kWh 

Ładowarka: SAE J1772 (IEC Typ 1); CHAdeMO 

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna 

Rok produkcji: 2013 

Rodzaj nadwozia: Hatchback; 5 drzwiowy; 

Przebieg w km: 55 342 km 

Badanie techniczne ważne do: 14.12.2019 

Wyposażenie:  

 ABS – system zapobiegający blokowaniu kół 

 Immobilizer – system elektronicznej kontroli toru jazdy ESP 

 Wszystkie szyby elektryczne 

 Dzielona tylna kanapa 

 Światła przeciwmgielne przednie 

 Klimatyzacja automatyczna 

 Radio CD / MP3 

 Isofix 

 System głośnomówiący 

 Wielofunkcyjna kierownica 

 Czujniki parkowania 

 Kamera cofania 

 Ogrzewania siedzenie kierowcy  
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Wady i usterki:  

 Drzwi przednie prawe – punktowe wgniecenie w części dolnej, lakier miejscowo porysowany 

 Drzwi tylne prawe – porysowany lakier w części środkowej 

 Błotnik tylny prawy – miejscowo wgnieciony w części tylnej 

 Drzwi tylne lewe – powierzchniowo porysowane w części środkowej tylnej 

 Drzwi przednie lewe – łagodnie porysowane w części tylnej dolnej 

 Zderzak tylny – porysowany prawy narożnik 

 Błotnik przedni lewy – przetarty w części przedniej z ubytkami lakieru, poszycie powgniatane 

i odkształcone w części przedniej nadkola 

 Zderzak przedni – pęknięty w części dolnej prawej, ostro porysowany w części lewej 

 Nakładka progu prawego spękany i złuszczony lakier w części środkowej 

b) Marka i typ pojazdu: Nissan Leaf 

Numer rejestracyjny: GD 763GJ 

Nr identyfikacyjny (VIN): SJNFAAZE0U6001754 

Kolor: niebieski 

Rodzaj napędu: elektryczny 

Rodzaj silnika: elektryczny 

Prędkość maksymalna: 144 km/h 

Zasięg: 140km 

Pojemność akumulatora: 24,0 kWh 

Ładowarka: SAE J1772 (IEC Typ 1); CHAdeMO 

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna 

Rok produkcji: 2013 

Rodzaj nadwozia: Hatchback; 5 drzwiowy; 

Przebieg w km: 63 624 km 

Badanie techniczne ważne do: 30.06.2020 

Wyposażenie:  

 ABS – system zapobiegający blokowaniu kół 

 Immobilizer – system elektronicznej kontroli toru jazdy ESP 

 Wszystkie szyby elektryczne 

 Szyby atermiczne 

 Tempomat 

 Wskaźnik temperatury zewnętrznej 

 Wycieraczka szyby tylnej  

 Zamek centralny 

 Dzielona tylna kanapa 

 Światła przeciwmgielne przednie 

 Komputer pokładowy 

 Kurtyny powietrzne boczne 

 Klimatyzacja automatyczna 

 Radio CD / MP3 

 Isofix 

 System głośnomówiący 

 Wielofunkcyjna kierownica 
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 Czujniki parkowania 

 Ogrzewania siedzenie kierowcy 

 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie 

 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy 

 Poduszki powietrzne boczne przednie 

 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 

Wady i usterki:  

 Drzwi tylne lewe – miejscowo zarysowane w części środkowej 

 Drzwi przednie prawe – porysowane pod klamką 

 Pokrywa przednia – punktowe odpryski lakieru 

 Lusterko prawe – obudowa zarysowana 

 Błotnik tylni lewy – łagodnie wgnieciony i przytarty w znacznej powierzchni 

 Zderzak przedni – pokaleczony w części lewej przy reflektorze p-mgielnym 

 Zderzak tylny – miejscowo odkształcony w części środkowej lewej 

c) Marka i typ pojazdu: Nissan Leaf 

Numer rejestracyjny: GD 761GJ 

Nr identyfikacyjny (VIN): SJNFAAZE0U6001733 

Kolor: biały 

Rodzaj napędu: elektryczny 

Rodzaj silnika: elektryczny 

Prędkość maksymalna: 144 km/h 

Zasięg: 140km 

Pojemność akumulatora: 24,0 kWh 

Ładowarka: SAE J1772 (IEC Typ 1); CHAdeMO 

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna 

Rok produkcji: 2013 

Rodzaj nadwozia: Hatchback; 5 drzwiowy; 

Przebieg w km: 50 590 km 

Badanie techniczne ważne do: 16.07.2020 

Wyposażenie:  

 ABS – system zapobiegający blokowaniu kół 

 Immobilizer – system elektronicznej kontroli toru jazdy ESP 

 Wszystkie szyby elektryczne 

 Szyby atermiczne 

 Tempomat 

 Wskaźnik temperatury zewnętrznej 

 Wycieraczka szyby tylnej  

 Zamek centralny 

 Dzielona tylna kanapa 

 Światła przeciwmgielne przednie 

 Komputer pokładowy 

 Kurtyny powietrzne boczne 

 Klimatyzacja automatyczna 

 Radio CD / MP3 
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 Isofix 

 System głośnomówiący 

 Wielofunkcyjna kierownica 

 Czujniki parkowania 

 Ogrzewania siedzenie kierowcy 

 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie 

 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy 

 Poduszki powietrzne boczne przednie 

 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 

Wady i usterki:  

 Pokrywa przednia – pojedyncza rysa na lakierze w części środkowej; 

 Drzwi przednie prawe – pojedyncze zarysowania i przetarcia w części środkowej tylnej; 

 błotnik przedni prawy - pojedyncze zarysowanie w części środkowej; 

 dach oraz spojler tylny – punktowe rdzawe napylenia/wykwity  

 drzwi przednie lewe - tylna krawędź obity lakier, odpryski; 

 drzwi tylne lewe. Pojedyncza rysa w części środkowej przedniej 

 zderzak przedni – punkowe odpryski. u części lewej miejscowe zarysowanie: 

 obudowa lusterka lewego - zarysowania 

d) Marka i typ pojazdu: Nissan Leaf 

Numer rejestracyjny: GD 765GJ 

Nr identyfikacyjny (VIN): SJNFAAZE0U6001122 

Kolor: niebieski 

Rodzaj napędu: elektryczny 

Rodzaj silnika: elektryczny 

Prędkość maksymalna: 144 km/h 

Zasięg: 140km 

Pojemność akumulatora: 24,0 kWh 

Ładowarka: SAE J1772 (IEC Typ 1); CHAdeMO 

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna 

Rok produkcji: 2013 

Rodzaj nadwozia: Hatchback; 5 drzwiowy; 

Przebieg w km: 49 698 km 

Badanie techniczne ważne do: 11.09.2020 

Wyposażenie:  

 ABS – system zapobiegający blokowaniu kół 

 Immobilizer – system elektronicznej kontroli toru jazdy ESP 

 Wszystkie szyby elektryczne 

 Szyby atermiczne 

 Tempomat 

 Wskaźnik temperatury zewnętrznej 

 Wycieraczka szyby tylnej  

 Zamek centralny 

 Dzielona tylna kanapa 

 Światła przeciwmgielne przednie 

 Komputer pokładowy 
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 Kurtyny powietrzne boczne 

 Klimatyzacja automatyczna 

 Radio CD / MP3 

 Isofix 

 System głośnomówiący 

 Wielofunkcyjna kierownica 

 Czujniki parkowania 

 Ogrzewania siedzenie kierowcy 

 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie 

 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy 

 Poduszki powietrzne boczne przednie 

 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 

Wady i usterki:  

 Drzwi tylne lewe – pojedyncze zarysowanie lakieru w części środkowej 

 Błotnik tylny lewy – pojedyncza rysa w części środkowej 

 Tapicerka drzwi przednich lewych – miejscowe przytarcie na podłokietniku 

 Tapicerka dachu – zabrudzona w części tylnej 

 Kołpaki kół – pokaleczone na krawędziach 

e) Marka i typ pojazdu: Nissan Leaf 

Numer rejestracyjny: GD 081MR 

Nr identyfikacyjny (VIN): SJNFAAZE0U6055902 

Kolor: biały 

Rodzaj napędu: elektryczny 

Rodzaj silnika: elektryczny 

Prędkość maksymalna: 144 km/h 

Zasięg: 170km 

Pojemność akumulatora: 30,0 kWh 

Ładowarka: SAE J1772 (IEC Typ 1); CHAdeMO 

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna 

Rok produkcji: 2016 

Rodzaj nadwozia: Hatchback; 5 drzwiowy; 

Przebieg w km: 23 292 km 

Badanie techniczne ważne do: 01.11.2019 

Wyposażenie:  

 ABS – system zapobiegający blokowaniu kół 

 Immobilizer – system elektronicznej kontroli toru jazdy ESP 

 Wszystkie szyby elektryczne 

 Dzielona tylna kanapa 

 Światła przeciwmgielne przednie 

 Klimatyzacja 

 Klimatyzacja automatyczna 

 Nawigacja GPS 

 Radio CD / MP3 

 Isofix 

 System głośnomówiący 
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 Wielofunkcyjna kierownica 

 Czujniki parkowania 

 Kamera cofania 

 Ogrzewania siedzenie kierowcy 

 Tempomat 

 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy 

 Poduszki powietrzne boczne przednie 

 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 

f) Marka i typ pojazdu: VW e-UP 

Numer rejestracyjny: GD 041MU 

Nr identyfikacyjny (VIN): WVWZZZAAZHD900595 

Kolor: biały 

Rodzaj napędu: elektryczny 

Rodzaj silnika: elektryczny 

Prędkość maksymalna: 130 km/h 

Zasięg: 150km 

Pojemność akumulatora: 18,0 kWh 

Ładowarka: Typ 2/Mennekes; CCS Combo2 

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna 

Rok produkcji: 2016 

Rodzaj nadwozia: Hatchback; 5 drzwiowy; 

Przebieg w km: 8 091 km 

Badanie techniczne ważne do: 01.11.2019 

Wyposażenie:  

 ABS 

 ESP 

 El. szyby przód 

 Dzielona tylna kanapa 

 Klimatyzacja 

 Klimatyzacja automatyczna 

 Radio CD / MP3 

 System głośnomówiący 

 Wielofunkcyjna kierownica 
 

§ 3 UCZESTNICY PRZETARGU 

1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, niebędące 

osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. W przetargu, jako uczestnicy, nie mogą brać udziału: 

a) Członkowie Zarządu Spółki Enspirion Sp. Z o. o., 

b) Członkowie Komisji Przetargowej oraz osoby pozostające z nimi w takim stosunku rodzinnym, 

prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych 

osób 

c) Rodzice, rodzeństwo, małżonkowie i dzieci osób wymienionych pod lit (a), (b) 
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§ 4 OFERTA 

1. Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać 

następujące dane oferenta: 

a) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania (adres) oraz numer telefonu oferenta albo nazwę firmy 

oferenta wraz z podaniem jego formy prawnej oraz siedziby i numeru telefonu kontaktowego; 

b) numer PESEL albo NIP oraz w przypadku firm numer REGON; 

c) datę sporządzenia oferty; 

d) oferowaną cenę netto za wybrany pojazd/pojazdy, objęte przedmiotem przetargu,  

nie mniejszą od ceny wywoławczej. 

2. Do oferty powinny być załączone: 

a) podpisane oświadczenie oferenta, że zapoznał się z niniejszym regulaminem Przetargu oraz  

ze stanem technicznym pojazdu, stwierdzające ich akceptację bez zastrzeżeń, 

b) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej, aktualne zaświadczenie/odpis o wpisie 

do właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

dodatkowo kopię dowodu osobistego, 

c) w przypadku osób fizycznych – kopię dowodu osobistego, 

d) sprzedający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na jeden lub kilka z wybranych 

pojazdów lub wszystkie pojazdy 

e) kopię dowodu wpłaty wadium 

3. Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów, należy składać w zamkniętych, 

nieprzeźroczystych kopertach, do dnia 16.12.2019 do godziny 12:00 na adres ENSPIRION Sp. Z o. o.; 

Al. Grunwaldzka 472; 80-309 Gdańsk z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu elektrycznego” – 

nie otwierać przed dniem 16.12.2019 roku do godz. 12:00 

4. Ofertę należy przesłać listownie pod wskazany adres (decyduje data doręczenia) lub złożyć 

w siedzibie firmy ENSPIRION Sp. Z o. o. /sekretariat/. 

5. Oferty złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane. 

6. Termin związania ofertą sprzedającego określa się na 30 dni. 

§ 5 CENA WYWOŁAWCZA SAMOCHODU 

1. Cenę wywoławczą ustalono w wysokości: 

a) Dla pojazdu marki Nissan Leaf o numerze rejestracyjnym GD081MR 57 891,59 złotych netto 

/słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 59/100/; brutto 

71 206,66 / słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześć złotych 66/100 na podstawie 

decyzji Komisji Przetargowej 

b) Dla pojazdy marki Nissan Leaf o numerze rejestracyjnym GD761GJ 41 138,21 złotych netto 

/słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 21/100/; brutto 50 600,00 / 

słownie: pięćdziesiąt tysięcy sześćset złoty 00/100 na podstawie wyceny rzeczoznawcy 

samochodowego z dnia 02.10.2018r. 

c) Dla pojazdy marki Nissan Leaf o numerze rejestracyjnym GD763GJ 38 617,89 złotych netto 

/słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset siedemnaście złotych 89/100/; brutto 47 500,00 / 

słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset 00/100 na podstawie wyceny rzeczoznawcy 

samochodowego z dnia 02.10.2018r. 
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d) Dla pojazdy marki Nissan Leaf o numerze rejestracyjnym GD765GJ 44 544,72 złotych netto 

/słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery złote 72/100/; brutto 54 790,00 

/ słownie pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 na podstawie 

wyceny rzeczoznawcy samochodowego z dnia 02.10.2018r. 

e) Dla pojazdy marki Nissan Leaf o numerze rejestracyjnym GD462GX 40 569,11 złotych netto 

/słownie: czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 11/100/; brutto 49 900,00 

/ słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100 na podstawie wyceny 

rzeczoznawcy samochodowego z dnia 02.10.2018r. 

f) Dla pojazdu marki Vw e-up o numerze rejestracyjnym GD041MU 45 553,85 złotych netto 

/słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote 85/100/; brutto 56 031,24 / 

słownie pięćdziesiąt cześć tysięcy trzydzieści jeden złotych 24/100 na podstawie decyzji Komisji 

Przetargowej 

§ 6 WADIUM 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymagalnego wadium w wysokości 

1.000,00 złotych słownie: tysiąc złotych 00/100. Wadium należy wpłacić najpóźniej w przeddzień 

przetargu do godz. 14:00 przelewem na konto: 

45 1240 6292 1111 0010 3641 5107 

Właściciel rachunku: ENSPIRION SP Z O O; UL. GRUNWALDZKA 472, 80-309 GDAŃSK 

W tytule przelewu podając: „wadium – pojazdy elektryczne” 

2. Data dokonania wpłaty wadium jest godzina i data uznania rachunku bankowego ENSPIRION.  

3. Wadium wpłacone przez oferentów zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty 

na konto wpłacającego, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia 

oferty, a oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę – zostanie zarachowane na poczet ceny.  

4. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się 

od zawarcia umowy kupna. 

§ 7 WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wymagalne wadium  

w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) w terminie do dnia 13.12.2019 r. do 

godz. 14:00 oraz przedłożą komplet wymaganych dokumentów w sposób i w trybie wskazanym  

w §4 niniejszego regulaminu 

2. Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium odpowiednio wcześniej aby kwota mogła być 

zaksięgowana do dnia wymaganego przez Sprzedającego. 

3. Uczestnik, którego wadium nie wpłynęło na konto Sprzedającego do ww. terminu nie może wziąć 

udziału w przetargu. 

§ 8 KOMISJA PRZETARGOWA 

1. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa, powoływana przez Zarząd Spółki, składająca się  

z co najmniej 5 pracowników. 
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2. Członkowie Komisji Przetargowej oraz osoby uczestniczące w jej pracach są związane tajemnicą 

służbową w zakresie wiadomości uzyskanych w trakcie pracy tej Komisji jak również po jej 

zakończeniu. 

3. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

a) przygotowanie i umieszczenie ogłoszenia Przetargu, 

b) przyjęcie ofert i ustalenie ich liczby, 

 

 

c) ocena ofert pod względem formalnym, a następnie odrzucenie ofert nie odpowiadających 

warunkom Przetargu, 

d) wybór ofert najkorzystniejszych, w oparciu o kryterium oceny ofert, określone w §9 ust 3, 

e) sporządzenie Protokołu z przebiegu Przetargu. 

 

§ 9 MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU 

1. Komisję przetargową dokona otwarcia ofert najwcześniej w dniu 17.12.2019 roku w siedzibie 

spółki.  

2. Sprzedający nie przewiduje udziału oferentów w otwarciu ofert. 

3. Jedyne kryterium oceny ofert stanowi cena zaproponowana przez oferenta za nabycie wybranego 

samochodu/samochodów. Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę.  

4. W przypadku złożenia ofert/zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego Oferenta, 

Spółka zawiadomi o tym fakcie oferentów, którzy złożyli te oferty. Przetarg będzie kontynuowany 

w formie licytacji, aż do wybrania oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę. Oferta złożona  

w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik licytacji złoży ofertę korzystniejszą. 

Rozstrzygnięcie licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia, tj. w momencie, gdy ostatnia 

najkorzystniejsza oferta nie zostanie przelicytowana przez innego uczestnika licytacji, pomimo 

trzykrotnego wezwania przez prowadzącego. Licytację uważa się za zakończoną z wynikiem 

negatywnym, jeżeli pomimo przeprowadzenia licytacji nie udało się wyłonić najlepszej oferty. 

5. Każdy z pojazdów elektrycznych może zostać nabyty niezależnie. 

6. Z przebiegu Przetargu Komisja Przetargowa sporządzi Protokół Przetargu, w terminie do 7 dni od 

dnia rozstrzygnięcia Przetargu, bądź zamknięcia Przetargu bez dokonania wyboru oferty, w jednym 

egzemplarzu. Data podpisania Protokołu Przetargu przez członków Komisji Przetargowej jest datą 

zakończenia postępowania przetargowego. 

§ 10 WARUNKI ODRZUCENIA OFERTY 

1. Komisja Przetargowa odrzuci ofertę jeżeli: 

a) została ona złożona po wyznaczonym terminie w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, 

który nie wniósł wadium, 

b) została złożona przez osoby wyłączone z udziału w Przetargu, 

c) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w §4 ust 1-2 ogłoszenia lub są one 

niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do 

uznania jej za nowa ofertę. 

2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli:  

a) nie wpłynęła ani jedna oferta, 
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b) żadna oferta nie spełnia warunków Przetargu, 

c) żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą, 

d) pomimo przeprowadzenia licytacji nie udało się wyłonić najkorzystniejszej oferty. 

 

§ 11 WARUNKI NABYCIA 

1. Sprzedający poinformuje uczestników Przetargu na piśmie o jego rozstrzygnięciu lub zamknięciu 

Przetargu bez dokonania wyboru oferty, w terminie 14 dni od dnia zamknięcia postępowania 

przetargowego. 

2. Data podpisania umowy kupna – sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym 

zakończeniu przetargu. 

3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

sprzedającego w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy na rachunek bankowy wskazany w umowie. 

4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty wpłaty 

zapłaty na koncie ENSPIRION Sp. z o.o. 

§ 12 MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ PRZEDMIOT PRZETARGU 

1. Pojazdy będą udostępnione zainteresowanym w wyznaczonym terminie przy al. Grunwaldzkiej 472; 

Garaż budynek Olivia Point/Tower piętro -2; po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.  

2. Pojazdy będą udostępnione zainteresowanym od poniedziałku do piątku w dniach 25.11 – 

13.12.2019 roku, w godzinach od 09.00-15.00. Osoba do kontaktu: 

a) w celu umówienia oględzin pojazdu Zbigniew Tkaczyk tel. Kontaktowy 885 509 932. 

b) w sprawach dot. niniejszego przetargu Katarzyna Greczycho tel. Kontaktowy 601 880 997 lub 

katarzyna.greczycho@enspirion.pl  

3. Treść niniejszego ogłoszenia oraz zdjęcia pojazdu są zamieszczone na stronie internetowej: 

www.enspirion.pl 

§ 9 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 

(zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że: 

a) Administratorem danych osobowych (ADO) jest: Enspirion Sp. z o. o., 80-309 Gdańsk;  

al. Grunwaldzka 472. 

b) nasze dane kontaktowe to: biuro@enspirion.pl, adres korespondencyjny Gdański,  

al. Grunwaldzka 472. 

c) z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem  

e-mail:  iod.enspirion@enspirion.pl  lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt b). 

d) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, czyli jest to niezbędne 

do podjęcia działań mających na celu organizacje sprzedaży samochodów elektrycznych,  przed 

zawarciem umowy. Dane przetwarzane będą także w celach wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Enspirion sp. z. o. o. Prawnie uzasadnionym 

interesem jest np. obrona i dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa. 
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e) podanie przez Państwa danych jest niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia ogłoszonego przez Enspirion sp. z o. o. 

f) odbiorcą Państwa danych osobowych mogą zostać niżej wskazane podmioty: 

a. uprawnione organy publiczne, na podstawie przepisów prawa, 

b. podmioty Grupy Energa, 

c. podmioty dostarczające korespondencję, 

d. podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, 

e. podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego, 

f. podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwis urządzeń wykorzystywanych przez 

Administratora Danych. 

g) dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji postępowania zamówieniowego 

oraz przez okres wynikający z przepisów prawa i prawnie uzasadnionego interesu Enspirion  

Sp. z o. o.: 

a. w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą 

przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do 

dochodzenia roszczeń; 

b. w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili 

pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych. 

h) informujemy o przysługującym prawie do: 

a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, 

b. sprostowania swoich danych osobowych (np. do ich poprawienia), 

c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli będzie to miało zastosowanie, 

d. przenoszenia danych, 

e. usunięcia danych, 

f. w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora przysługuje Państwu prawo złożenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień mogą Państwo skorzystać kontaktując się 

pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3), 

i) informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ 13 ZMIANA WARUNKÓW PRZETARGU I ODWOŁANIE PRZETARGU 

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 – Formularz: Oferta na zakup samochodu elektrycznego. 
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…………………………, dnia __-__-2019r. 

OFERTA na zakup samochodu elektrycznego  

marki_________________________  

Imię i Nazwisko/Nazwa oferenta: ……………………………………………………………….………………………………………..  

Adres zamieszkania/siedziby: ……………………..…………………………………………….………………………………………… 

Numer PESEL ………………………………………………………………….………………………………………………….........….. 

NIP1: ………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………. 

Numer REGON1………………………………………………….…………………………………………….…………………………………..  

Nr telefonu/faksu: …………………………………………………………………………................................................……… 

Adres email do kontaktu: ……………………………………..........................................................................………  

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany/a działając w imieniu własnym/reprezentowanego przeze mnie podmiotu o nazwie 

………………………………..2 w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 

_______________, którego przedmiotem jest sprzedaż samochodu osobowego marki 

_________________ przez ENSPIRION Sp. Z o. o., z siedzibą w Gdańsku (80-309), przy al. Grunwaldzkiej 

472, o parametrach określonych w ogłoszeniu, składam ofertę na zakup pojazdu ……………………………… 

za: cenę netto/brutto ………………………………………… złotych (słownie: 

…..…………………………………………………………………………………)  

Oświadczam że:  

1. Zapoznałem/am się z warunkami przystąpienia do przetargu i z projektem umowy, nie wnoszę do 

nich żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty; 

2. Zapoznałem/am się ze stanem technicznym samochodu będącego przedmiotem sprzedaży i nie 

wnoszę z tego tytułu żadnych uwag i zastrzeżeń (dotyczy tych oferentów, którzy zapoznali się ze 

stanem samochodu będącego przedmiotem przetargu);  

3. Ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin samochodu (dotyczy 

wykonawców, którzy nie dokonali oględzin);  

4. Jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.  

5. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez ENSPIRION Sp. Z o. o. w Gdańsku;  

6. Zobowiązuję się do wpłaty oferowanej kwoty za w/w samochód przelewem w terminie do 7 dni od 

dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Sprzedającego.  

…………………………, dnia ……………… 2019 r.  

…………………………………........................  

podpis oferenta 

                                                           
1 Nie dotyczy osób fizycznych 


