CK.AD.232-1/22
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKLU RUCHOMEGO
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

Centrum Kultury w Lublinie działając na podstawie Gospodarki Środkami Rzeczowymi stanowiącej
załącznik nr 1 do Procedur Kontroli Finansowej Centrum Kultury w Lublinie oraz Rozporządzenia Rady
ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi
składnikami majątku Skarbu Państwa informuje, iż posiada do zagospodarowania w formie sprzedaży
n.w. zbędne składniki majątku ruchomego:
Lp.

1

2

Nazwa

Opis

Nr
inwentarzowy

Rok
produkcji

Łódź –
Norman 20,
kabinowa

Długość Lc 6,08; szerokość Bc 2,06,
Wysokość H 2,17, zanurzenie T 0,70
W złym stanie technicznym, wymaga
odnowienia.

ST/1/7/A/0010

1982

Przyczepa
podłodziowa
B10VZ
Przyczepa ciężarowa,zarejestrowana,
TEMA typ 5
w załączeniu homologacja i opis
wariant 21
techniczny, stan dobry
wersja LGV

Łączna
wartość

5.500,00 zł
ST/1/7/A/0012

2017

Ceny zostały określone na podstawie wartości początkowej składników majątku z uwzględnieniem ich
stanu zużycia.
1. Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych wniosków (zał. Nr 1 do ogłoszenia) w terminie
do dnia 24.05.2022 r. w pokoju nr 214 lub przesłanie za pośrednictwem poczty (decyduje data
wpływu) na adres: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin, pok. 214.
2. Przedmioty można obejrzeć w Lublinie (teren ośrodka MOSiR, Zalew Zemborzycki) po uprzednim
uzgodnieniu terminu pod nr tel. 81 466 61 77, e-mail: administracja@ck.lublin.pl
3. Oferta powinna zawierać:
1) Dane oferenta: nazwisko, imię, dokładny adres nabywcy lub jego siedzibę.
2) Oferowaną cenę za składniki majątku.
3) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym składników majątku lub, że
ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
4. Jeżeli co najmniej dwie osoby będą zainteresowane nabyciem tego samego składnika rzeczowego
majątku ruchomego, zostanie dodatkowo przeprowadzona aukcja między tymi osobami.
5. Decydującą przesłanką przy sprzedaży zbędnych składników majątku w drodze sprzedaży będzie
najwyższa zaproponowana cena.
6. Warunkiem przejścia składnika majątku ruchomego na nabywcę jest uiszczenie całkowitej ceny
nabycia.
7. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuje się,
że:

7.1. Administratorem danych osobowych uczestnika ankiety jest Centrum Kultury w Lublinie, z
siedzibą przy ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin, sekretariat@ck.lublin.pl.
7.2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się pod adresem email: iod@zeto.lublin.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych osobowych.
7.3. Dane osobowe osób składających oferty na zakup mienia CK będą przetwarzane na
podstawie:
7.3.1.art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze w zw. z art 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018, poz 1983),
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad
organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa
państwowe (Dz.U. 1993 nr 97 poz. 443), w związku z art 46 ust 4 ustawy z dnia 25
września 1981 o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. 1981 nr 24 poz. 122, tj. Dz.U.
2017, poz. 2152 ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w
sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku
Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017, poz.729), w związku z art.5 ust 2 ustawy z dnia 16
grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r.,
poz.2259).
7.3.2.Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. zawarcie umowy kupna – sprzedaży;
7.4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia.
7.5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.
7.6. Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7.7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul.
Stawki 2, Warszawa, gdy uznają Państwo że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
7.8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku ich niepodania nie będziecie
Państwo mogli uczestniczyć w zakupie majątku CK, nie będziecie Państwo mogli złożyć
oferty.

