
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY 

 

Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa 

 

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży 

zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego 

 

1. Opis przedmiotu sprzedaży oraz cena wywoławcza: 

 

 

2. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w siedzibie sprzedawcy od dnia ukazania się 

ogłoszenia do dnia 2.01.2019 r., w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 

oglądania pod numerem telefonu 22/539 79 23, 531 233 049 lub 601 212 726. 

 

3. Muzeum zastrzega, że sprzedawany sprzęt jest używany; z tego względu w przypadku, 

gdy nabywcą jest osoba nie będąca konsumentem odpowiedzialność Muzeum z tytułu 

rękojmi za wady sprzętu zostaje wyłączona, zaś w przypadku gdy nabywcą jest osoba 

będąca konsumentem okres odpowiedzialności Muzeum z tytułu rękojmi za wady 

sprzętu wynosi 1 rok od dnia wydania rzeczy kupującemu. 

 

4. Ofertę można złożyć na zakup wybranych przez oferenta przedmiotów wpisując w 

ofercie nazwę przedmiotu lub numer pozycji z listy sprzedawanych przedmiotów wraz 

z oferowaną ceną. W przypadku, gdy ofertę na zakup danego przedmiotu złoży kilku 

Oferentów, przedmiot zostanie sprzedany oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę 

za dany przedmiot. Gdy dwie lub więcej najkorzystniejszych ofert zawierać będzie taką 

samą cenę na dany przedmiot, Muzeum przeprowadzi dogrywkę poprzez wezwanie 

tych oferentów do złożenia ofert dodatkowych; wygra oferta z ceną najwyższą za dany 

przedmiot. 

 

5. Oferty należy składać pisemnie (osobiście lub przesyłką) w siedzibie Sprzedającego: 

Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa, pok. 104C 

(sekretariat główny) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -15.00 w terminie 

do 2.01.2019 r. 

 

6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup sprzętu 

fotograficznego”. 

LP. NAZWA PRZEDMIOTU NR INWENTARZOWY ILOŚĆ 

CENA WYWOŁAWCZA 

BRUTTO 

1 

aparat foto mamyia 

rb67prosd mpw/57/I/3 1 350,00 zł. 

2 

aparat foto nikon fm - nr 

8550199 mpw/57/I/1 1 100,00 zł. 

3 

aparat foto sinar x nr 65129 

I  obudowa mpw/57/I/4 1 2000,00 zł. 

4 

lampa błyskowa genseis 

reporter 360 808/mpw/1423 1 950,00 zł. 

5 

lampa foto compact 

universal 750s mpw/58/I/3 1 1500,00 zł. 

6 lampa makro falsh   1 450,00 zł. 

7 obiektyw nikkor 70-200 f/4 808/mpw/1070 1 2700,00 zł. 



 

7. Ofertę należy przygotować zgodnie z treścią załącznika nr 1 do ogłoszenia. 

 

8. Oferta pisemna winna zawierać: 

1) imię i nazwisko / nazwa Oferenta, adres, dane kontaktowe (np. numer telefonu, 

adres e-mailowy); 

2) oferowaną cenę w PLN brutto na wybrany przedmiot sprzedaży z numerem pozycji z 

listy sprzedawanych przedmiotów lub nazwą przedmiotu; 

3) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży. 

 

9. Ogłoszenie wywiesza się na okres 28 dni kalendarzowych w siedzibie Muzeum 

Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa oraz na stronie 

https://www.1944.pl/artykul/ogloszenia,4537.html. 

 

10. Otwarcie ofert zostanie dokonane dnia 3.01.2019 r., po czym Sprzedający 

poinformuje telefonicznie Oferentów, których oferty zostały wybrane. 

 

11. Odbiór zakupionych przedmiotów powinien nastąpić w terminie 7 dni od daty 

sprzedaży.  Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu należnej 

ceny na rachunek bankowy wskazany w wystawionej przez Sprzedającego fakturze 

VAT. 

 

12. Muzeum zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.1944.pl/artykul/ogloszenia,4537.html


Załącznik nr 1 

 

 

OFERTA 

 

Imię i nazwisko / nazwa Oferenta: 

Adres:  

Dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mailowy):  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące sprzedaży zbędnych składników majątku 

ruchomego, składam ofertę na zakup: 

 

Nazwa przedmiotu lub numer pozycji z listy 

sprzedawanych przedmiotów 

Oferowana cena brutto 

 
 

  

  

  

  

  

  

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży. 

 

 

 

 

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

data i podpis Oferenta 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie – przez administratora danych 

osobowych Muzeum Powstania Warszawskiego (dalej: administrator) – moich danych 

osobowych obejmujących podane w ofercie dane kontaktowe w celu kontaktowym.  

 

 

 

 

………………………………………………………………………………. 

(data i podpis) 

 

 

 

 



 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Na podstawie art. 13 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 (dalej: RODO) 

administrator danych osobowych przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana 

danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą przy  

ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa (dalej: administrator). 

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisemnie, pisząc na adres administratora, lub drogą 

elektroniczną, pisząc na adres e-mailowy: iod@1944.pl. Do inspektora ochrony danych należy kierować 

wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani / Pana danych przez administratora, w tym realizacji 

przysługujących praw. 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 pkt b) RODO tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

umowy, której jest Pani / Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani / Pana żądanie przed 

zawarciem umowy w celu złożenia oferty i dokonania zakupu sprzętu; 

 art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w celu prawidłowego przeprowadzenia 

sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego, 

wystawienia faktury i przechowywania dokumentów księgowych  – na podstawie przepisu prawa: 

Ustawa z dnia 25 września 1981 r.  

o przedsiębiorstwach państwowych, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych 

przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu, Ustawa z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Ustawa 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawa 

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora  

w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.  

 art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w celu kontaktowym w zakresie podanych przez Panią / Pana danych kontaktowych. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty sprawujące kontrolę nad działalnością administratora, 

Urząd Skarbowy, podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, kurierskie, pocztowe 

i audytorskie. 

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu ustania celu w jakim zostały zebrane lub 

do dnia cofnięcia zgody czy wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a jeżeli 

zaistnieją podstawy do dochodzenia lub obrony roszczeń czy obowiązek przechowywania dokumentów 

wynikający z obowiązujących przepisów – do upływu okresu dochodzenia lub obrony roszczeń przez 

administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących 

przepisów. 

Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie ma Pani / 

Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną 

sytuacją – wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych. 

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani / Panu prawo 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie 

możliwe złożenie oferty i dokonanie zakupu sprzętu. 

W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie. 

 

mailto:iod@1944.pl

