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Sprzedający: 

Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. 

ul. Św. Ducha 26a 

88-100 Inowrocław 

NIP: 556-080-06-84 

REGON: 90476623 

KRS: 0000045258 

BDO: 000016227 

www.solino.pl  

 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI 

 PRZETARGU 

NA SPRZEDAŻ  POJAZDU:  

CIĄGNIK  SAMOCHODOWY 

VOLVO  FM  4X2  410 KM 

nr rej. CIN 1877A 

 

 

 

 

WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW: 

Załącznik nr 1  – Formularz „OFERTA” wzór 

Załącznik nr 2  –  Wzór Umowy  + Załącznik nr 1 do umowy tj. Protokół wydania/odbioru 

Załącznik nr 3 – Klauzula Informacyjna RODO 

Załącznik nr 4 i 4a – Klauzula MAR 

Załącznik nr 5 – fotografia pojazdu 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             ZATWIERDZAM: 

                                                                                                                                              ……………………….. 

(Podpis Członka Zarządu, w którego zakresie kompetencji 

                                                                                                                                                                                                                                                                        znajdują się nadzór nad sprawami dotyczącymi 

rozporządzania poszczególnymi składnikami aktywów trwałych) 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg na sprzedaż pojazdu: Ciągnik samochodowy VOLVO FM 4X2 410 KM prowadzony jest w oparciu o Standard 

organizacyjny w zakresie Zasad zbywania składników aktywów trwałych przez Spółki Grupy Kapitałowej ORLEN o wartości 

powyżej 0,1% sumy aktywów ustalonych na podstawie ostatniego rocznego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania 

finansowego Spółki GK ORLEN.  

mailto:solino@solino.pl
http://www.solino.pl/
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                                                                                                    § 1. 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Organizator - Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. z siedzibą w Inowrocławiu przy  ul. Św. Ducha 26a (88 – 100 

Inowrocław); spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045258, posiadając NIP o numerze 556-080-06-84, nr 

rejestrowy BDO 000016227 oraz kapitał zakładowy w wysokości 19.862 100,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów 

osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto złotych 00/100) – wpłacony w całości, zwane w dalszej części „ Sprzedający”. 

2. Sprzedający wszczyna postępowanie w trybie przetargu (z wyłączeniem zapisów Prawa o Zamówieniach Publicznych). 

Niniejszy dokument tj. Szczegółowe warunki przetargu , które dotyczą sprzedaży pojazdu: Ciągnik samochodowy VOLVO FM 

4X2 410 KM - nr rej. CIN 1877A, oznaczony jest symbolem: IL/MS/04/2022. Oferenci zobowiązani są do powoływania się na 

wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach ze Sprzedającym. 

3. Przetarg prowadzony jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty przygotowywane w 

postępowaniu, jak również umowa, sporządzane będą w języku polskim. 

4. Przetarg prowadzony jest na podstawie Standardu organizacyjnego w zakresie Zasad zbywania składników aktywów trwałych 

przez Spółki Grupy Kapitałowej ORLEN o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów ustalonych na podstawie ostatniego 

rocznego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki GK ORLEN. 

5. Ogłoszenie przetargowe opublikowane zostało w Gazecie Pomorskiej o zasięgu lokalnym, na stronie internetowej 

Sprzedającego tj. www.solino.pl oraz na stronie internetowej OLX 

6. Sprzedający wymaga wniesienia wadium w wysokości i na warunkach szczegółowo opisanych w § 4. 

7. Oferent zobowiązany jest przygotować ofertę, zgodnie z wymogami niniejszych Szczegółowych warunków przetargu, po 

zapoznaniu się z jego treścią. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. 

 

 

     § 2. 

OPIS  PRZEDMIOTU  PRZETARGU 

 

 

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż pojazdu używanego: 

Marka:  VOLVO 

Model: FM 4x2  410 KM 

Właściciel : Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A.  

Nr rejestracyjny: CIN 1877A 

Nr nadwozia VIN: YV2J1F1A6B671864 

Kolor: biały 

Rodzaj produkcji: ciągnik samochodowy 

Rok produkcji: 2013 

Dopuszczalna Masa całkowita: 18000 kg 

Ilość miejsc: 2 

Silnik pojemność/moc: 10837 cm3 / 308 kW 

Data pierwszej rejestracji: 25.10.2013 

Przebieg na dzień 13.10.2022:  541307 km 

Przegląd techniczny: aktualny /do 08.09.2023/ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kryterium oceny ofert stanowi 100% cena. Sprzedający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych 

zawierającą najwyższą cenę ofertową. 

      2a. Sprzedający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji dotyczących warunków handlowych złożonej oferty. 

3. Jako najkorzystniejszą Sprzedający uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu zawierającą  najwyższą cenę. 

 

 

Cena wywoławcza pojazdu pn. 

Ciągnik samochodowy VOLVO FM 4X2 410 KM -  nr rej. CIN 1877A: 

50 339,84 zł netto 
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4. W przypadku złożenia kilku takich samych ofert cenowych Sprzedający zastrzega sobie możliwość dowolnego wyboru oferty 

lub podjęcia dodatkowych negocjacji.   

5. Wszystkie koszty związane z nabyciem pojazdu , a w tym koszty jego odbioru, ponosi oferent, którego oferta zostanie 

wybrana.   

6. Nabywca zobowiązuje się do uiszczenia ceny nabycia niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

wystawienia faktury.  

7. Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszystkich podatków i opłat dotyczących umowy sprzedaży przedmiotu postepowania  

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności pojazdu, do czasu uiszczenia przez nabywcę całej ceny nabycia.   

9. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu przetargu, warunki płatności oraz inne postanowienia zawiera wzór umowy, 

stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszych Szczegółowych warunków przetargu 

10. Przedmiot przetargu znajduje się na terenie siedziby Inowrocławskich Kopalń Soli Solino S.A., Dział Transportu przy ul. Św. 

Ducha 26a, 88-100 Inowrocław. 

11. Zdjęcia poglądowe stanowi Załącznik nr 5, jednakże Sprzedający zaleca przed terminem składania ofert obejrzenie przedmiotu 

sprzedaży, celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z 

Oferentów ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji przedmiotu kupna.  

12. Wizja lokalna odbędzie się po uprzednim zgłoszeniu pod nr telefonu 24 25 66 806 / 609-601-150, lub adres mailowy: 

logistyka@solino.pl  

W celu wystawienia przepustki Gościa uprawniającej do wejścia na teren IKS SOLINO S.A. na w/w adres e-mail należy 

przesłać obowiązkowo poniższe informacje: 

- imię i nazwisko lub nazwa reprezentowanego podmiotu 

- nr PESEL  

12.  Sprzedający wskaże miejsca odbioru pojazdu. Oferent zobowiązuje się do przestrzegania na terenie Solino S.A. przepisów z 

zakresu bhp, jak również przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska oraz wewnętrznych uregulowań dotyczących 

ruchu kopalni. 

13.  Oferent może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie treści Szczegółowych warunków przetargu. 

14. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Szczegółowych warunków przetargu wpłynie do Sprzedającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert Sprzedający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Szczegółowych 

warunków przetargu wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Sprzedający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Sprzedający wyjaśnienia prześle 

Oferentom drogą elektroniczną.  

 

§ 3. 

TERMIN REALIZACJI 

 

Wydanie nabywcy pojazdu nastąpi w terminie 10 dni, licząc od dnia uznania na rachunku bankowym organizatora przetargu całej 

ceny nabycia. Podczas czynności przekazujących pojazd,  podpisana zostanie umowa kupna-sprzedaży oraz protokół 

wydania/odbioru. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przedmiot postepowania przechowywany będzie 

przez Sprzedawcę na koszt i ryzyko nabywcy.  

 

        § 4. 

INFORMACJE NA TEMAT WADIUM 

 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 033,98 zł. 

2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego –  

67 1240 1196 1111 0010 0318 1952 PKO Bank Polski S.A. z zaznaczeniem w tytule, którego przetargu dotyczy. 

3. Sprzedający uzna wymóg wniesienia wadium za spełniony, jeżeli kwota o której mowa w ust. 1, zostanie zaksięgowana na 

rachunku bankowym Sprzedającego najpóźniej w terminie i godzinie składania ofert. 

4. Oferta niezabezpieczona poprzez wniesienie wadium zostanie odrzucona z przetargu. 

5. Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od momentu wystąpienia jednej z okoliczności : 

a) upływu terminu związania ofertą; 

b) zawarcia umowy  

c) odrzucenia oferty 

d) unieważnienia przetargu 

e) Oferent wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert 

6.  Sprzedający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił lub uchyla się od podpisania umowy w terminie wskazanym w niniejszym dokumencie § 7 ust. 1; 

b) nie dokona zapłaty należności za zakupiony przedmiot przetargu w wymaganym terminie tj. 7 dni od dnia wystawienia 

faktury 

c) nie dokona odbioru pojazdu w określonym terminie. 
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§ 5. 

SPOSÓB  PRZYGOTOWANIA  OFERTY  ORAZ  WYMAGANE  DOKUMENTY 

 

1. Ofertę stanowi wypełniony formularz „OFERTA” (Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków przetargu) wraz 

z dokumentami wskazanymi w ust. 5. 

2. Oferta musi spełniać następujące warunki 

a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim; 

b) oferta musi być podpisana przez Oferenta lub jego pełnomocnika; 

c) wszelkie zmiany w treści oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) muszą być podpisane lub parafowane własnoręcznie 

przez osobę podpisująca ofertę. 

3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ze sobą połączone i ponumerowane. 

4. Wraz z ofertą Oferent musi złożyć: 

a) dokumenty rejestrowe - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej CEIDG wydane nie później niż na tydzień przed terminem złożenia oferty (jeśli oferent 

jest przedsiębiorcą)  

b) zaświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości z opłacaniem składek ZUS wydane nie później niż 

na tydzień przed terminem złożenia oferty (jeśli oferent jest przedsiębiorcą) 

c) pełnomocnictwo do podpisania oferty i zawarcia umowy, o ile prawo takie nie wynika z dokumentów złożonych wraz z 

ofertą; 

d) pełnomocnictwo do reprezentowania Oferentów w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku, gdy Oferenci wspólnie 

ubiegają się o udzielenie zamówienia. 

e) Oświadczenie, że wobec Oferenta nie toczy się postepowanie karne lub karno-skarbowe – zawarte we wzorze Formularza 

oferty tj. Załącznik nr 1    

f) dokument potwierdzający wniesienie wadium tj.: kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie 

pieniężnej 

g) Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Szczegółowych warunków przetargu oraz jego załącznikami i akceptacja 

określonych w nim postanowień i zasad postępowania - zawarte we wzorze Formularza oferty tj. Załącznik nr 1  

h) Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym pojazdu oraz o wyrażeniu zgody na wyłączenie przez 

sprzedawcę rękojmi za wady fizyczne i prawne zbywanego pojazdu na zasadzie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego – 

zawarte we wzorze Formularza oferty tj. Załącznik nr 1 

i) zobowiązanie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego – zawarte we wzorze 

Formularza oferty tj. Załącznik nr 1  

j) zgodę odpowiednich organów spółki na nabycie danego środka trwałego (w przypadku spółki prawa handlowego), a w 

przypadku gdy uzyskanie przedmiotowej zgody nie jest wymagane, oświadczenie o tym, że nabycie danego środka 

trwałego nie wymaga zgody organów spółki 

k) podpisany załącznik nr 3 tj. Klauzula Informacyjna dotycząca przepisów wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

l) zaakceptowany wzór umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do  Szczegółowych warunków przetargu 

m) podpisany załącznik nr 4 lub 4a – Klauzula MAR 

5. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta 

lub pełnomocnika. 

 

6. Sprzedający uzna, że podpisem jest złożony znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli znak ten 

jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska – musi być uzupełniony pieczątką. 

7. W przypadku złożenia ofert niekompletnych albo zawierających braki Komisja Przetargowa wzywa oferenta do uzupełniania 

oferty w określonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty. 

 

§ 6. 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA 

I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Sprzedającego w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 26 a – sekretariat czynny w 

godzinach od 8:30 do 15:00, za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) lub kuriera (decyduje data i 

godzina doręczenia Sprzedającemu) w terminie do dnia 19.12.2022 r. do godziny 15:00. Sprzedający nie ponosi 

odpowiedzialności za oferty dostarczone pod inny adres niż wskazany powyżej. 

2. W interesie Oferenta jest, aby koperta z ofertą zabezpieczona była w sposób gwarantujący jej poufność oraz nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert. 

3. Ofertę wraz z dokumentami należy umieścić w kopercie opatrzonej napisem: 

 

Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A, ul. Św. Ducha 26a, 88-100 Inowrocław,  

Dział Logistyki i Majątku,  

Przetarg numer IL/MS/04/2022 

„Przetarg na sprzedaż pojazdu: Ciągnik samochodowy VOLVO FM 4X2 410 KM – nr rej. CIN 1877A” 

 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 26 a  w dniu 20.12.2022 r. o godzinie 

10:00 podczas posiedzenia Komisji Przetargowej.  
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5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma 

data i godzina wpływu oferty do Sprzedającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

6. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 60 dni od dnia otwarcia ofert.  

7. Termin związania ofertą: 60 dni od dnia otwarcia ofert. 

 

     § 7. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Oferent zobowiązany jest do podpisania umowy ze Sprzedającym w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. 

2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub umowa nie została podpisana w terminie 

wskazanym w ust. 1 z przyczyn leżących po stronie Oferenta, Sprzedający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert chyba, że postępowanie zostanie unieważnione. 

3. Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 do umowy – Protokół Wydania/Odbioru jak 

i niniejszy dokument. 

 

§ 8. 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

1. Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. zastrzega sobie prawo do:  

a) zmiany warunków udziału w przetargu  w każdym czasie bez konieczności podania przyczyn 

b) unieważnienia w każdym czasie i na każdym etapie przetargu bez konieczności podania przyczyn lub zamknięcia 

postepowania bez wybrania którejkolwiek z ofert 

c) prowadzenia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi oferentami 

d) swobodnego wyboru oferty, bez ponoszenia jakichkolwiek odpowiedzialności z tych tytułów 

e) nie ujawnienia cen innych oferentów  

2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli nie spełnia wymogów określonych w niniejszym dokumencie oraz Ogłoszeniu o przetargu. 

3. O odrzuceniu oferty Sprzedający zawiadomi Oferenta po zatwierdzeniu wyników przetargu. 

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Sprzedający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli 

oferty. 

5. W toku przetargu wszelką korespondencję Strony przekazują sobie pisemnie lub drogą elektroniczną.  

6. Pytania dodatkowe dotyczące zakresu przedmiotu postępowania prosimy przesyłać na adres email: logistyka@solino.pl, 

zgodnie z § 2 pkt. 13 i 14 niniejszego dokumentu. Odpowiedź będzie przekazywana tą samą drogą.  

 

 

 

Podpisy członków komisji: 

 

1. …………………………… 

2. …………………………… 

3. …………………………... 

4. …………………………… 

5. ……………………………. 
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………………………..           Załącznik nr 1  

      Pieczęć  firmy           do Szczegółowych warunków   

            przetargu 

   

                                                                                                     

 

OFERTA (wzór) 
 

 

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

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

Jestem pracownikiem Inowrocławskich Kopalń Soli SOLINO S.A..: tak / nie* 

NIP (dla oferentów prowadzących działalność gospodarczą): ……………………………………………… 

Numer REGON (dla oferentów prowadzących działalność gospodarczą): ………………………………… 

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

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

Ja, niżej podpisany/-a w odpowiedzi na ogłoszenie o publicznym przetargu, którego przedmiotem jest sprzedaż pojazdu 

samochodowego pn. Ciągnik samochodowy VOLVO FM 4X2 410 KM – nr rej. CIN 1877A, wchodzący w skład mienia 

Inowrocławskich Kopalń Soli SOLINO S.A., o parametrach określonych w Szczegółowych warunkach przetargu oznaczony 

numerem IL/MS/04/2022., składam ofertę na zakup pojazdu: 

 

Nazwa i zakres przedmiotu sprzedaży Wartość netto 

(w PLN) 

 

VAT 

Wartość brutto 

(w PLN) 

 

Ciągnik samochodowy  

VOLVO FM 4x2  410 KM 

Nr rejestracyjny: CIN 1877A 

 

 

 

……….. 

 

 

   ………… 

 

  

   …………….. 

    

 

Cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu sprzedaży zgodnie ze Szczegółowymi warunkami 

przetargu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Szczegółowych warunków przetargu oraz jego załącznikami i nie wnoszę do nich 

żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem faktycznym i prawnym pojazdu i nie zgłaszam do niego zastrzeżeń.* 

3. Oświadczam, iż ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin pojazdu (dotyczy wykonawców, 

którzy nie dokonali wizji lokalnej). 

4. Wyrażam zgodę na wyłączenie przez sprzedawcę rękojmi za wady fizyczne i prawne zbywanego pojazdu na zasadzie art. 558 

§ 1 kodeksu cywilnego 

5. Brałem/-am udział w wizji lokalnej i dokładnie zapoznałem/-am się ze stanem technicznym pojazdu będącego przedmiotem 

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

technicznym będącego przedmiotem przetargu).* 

6. Oświadczam, ze nie toczy się przeciw mnie postepowanie karne lub karno-skarbowe  

7. Jestem związany niniejsza ofertą przez okres 60 dni licząc od daty otwarcia ofert.  

8. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego. 

9. Wadium zostało wniesione w dniu ……………….w formie pieniądza w kwocie……… 

10. Zwrotu wadium należy dokonać na rachunek ………………………………………………………………….. 

11. Osobą upoważnioną do kontaktów ze Sprzedającym w sprawach dotyczących realizacji umowy 

jest……………………………………………….. 

     tel/fax ............…………………… 

     e-mil: ……………………………. 

……………..………………..…………………………………………….. 
                                                                                                                (podpis i pieczęć Oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentowania)   

 

 

………………………………………. 

Miejscowość, data sporządzenia oferty                            
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    Załącznik nr 2  

                                                                                                                                                    do Szczegółowych warunków   

                                                                                                                                                    przetargu 

 

 

           UMOWA nr  IL/MS/04/2022  (wzór) 

SPRZEDAŻ 

POJAZDU PN.  CIĄGNIK SAMOCHODOWY: VOLVO FM 4X2 410 KM – nr rejestracyjny CIN 1877A 

 

 

Zawarta w dniu ................. w .......................  pomiędzy:  

 

Inowrocławskimi Kopalniami Soli „Solino” S.A. z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 26a  

(88 – 100 Inowrocław); spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045258, posiadając NIP o numerze 

556-080-06-84, numer rejestrowy BDO 000016227 oraz kapitał zakładowy w wysokości 19.862.100 zł (słownie: dziewiętnaście 

milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto złotych 00/100) – wpłacony w całości, reprezentowana przez:  

a) Pana Janusza Radomskiego – Prezesa Zarządu  oraz 

b) Pana Krzysztofa Majkę – Członka Zarządu 

 

zwana w dalszej części Umowy – „Sprzedającym” 

a 

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

Adres: ...................................................................................................................... .......................................... 

PESEL: ...................... NIP: ......................, Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: ...................................................... 

wydany przez ................................................................................................................ ..................................... 

 

zwana w dalszej części Umowy – „Kupującym” 

 

§1 

1. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem pojazdu Ciągnik samochodowy: VOLVO FM 4x2 410 KM,  rok produkcji: 2013, 

nr nadwozia VIN: YV2J1F1A6EB671864 , nr rejestracyjny: CIN 1877A,  przebieg ….......................km. 

2. Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy jest wolny od obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich.  

 

§2 

1. Sprzedawca przenosi na Kupującego własność rzeczy opisanej w § 1 ust.1, zaś Kupujący tytułem ceny zobowiązuje się 

zapłacić na rzecz Sprzedawcę kwotę:…………………. (słownie:…………………………………………) plus VAT. 

2. Zapłata ceny, o której mowa w ust. 1 , została dokonana na podstawie faktury nr ……………… w dniu ……………… na 

rachunek bankowy wskazany na fakturze. Uznanie konta sprzedającego nastąpiło tytułem zapłaty ceny sprzedanego 

samochodu w dniu ……… 

§3 

1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Sprzedającego. 

2. Przeniesienie własności przedmiotu Umowy nastąpi z chwilą odbioru i podpisania protokołu odbioru przez obie strony. 

3. W imieniu Sprzedającego protokół – zdawczo odbiorczy podpisuje Pan Marek Mrówczyński – Koordynator Sekcji Transportu 

Sprzedającego.  

4. Wraz z rzeczą opisaną w § 1 ust. 1 Sprzedający wyda Kupującemu : 

 - ……………………………..……………….  

- ………………………………………………. 

- ………………………………………………. 

- …………………………………………….. 
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Zostanie to odnotowane w protokole zdawczo odbiorczym.  

§4 

1. Wszystkie koszty wynikające z zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący. 

2. Szczegółowe warunki przetargu oraz załączniki do tego di=dokumentu stanowią integralna część umowy.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

 

…………………………………….      ………………………… 

 Sprzedający                       Kupujący  
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Załącznik nr 1 do umowy  Nr IL/MS/04/2022           

 

 

 

PROTOKÓŁ WYDANIA/ODBIORU 

 

 

 

Sporządzony w dniu ………………………2022 r. w ………………. 

 

 

Sprzedający – Inowrocławskie Kopalne Soli „Solino” S.A. z siedzibą w Inowrocławiu przy  ul. Św. Ducha 26a (88 – 100 

Inowrocław); spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045258, posiadając NIP o numerze 556-080-06-84, nr rejestrowy 

BDO 000016227 oraz kapitał zakładowy w wysokości 19.862 100,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt 

dwa tysiące sto złotych 00/100) – wpłacony w całości. 

 

Przedstawiciel Sprzedającego:……………………………………………………………………………………. 

 

 

Kupujący - ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Przedstawiciel Kupującego:…………………………………………………………….. 

 

 

Niniejszym protokołem Sprzedający wydaje a Kupujący odbiera pojazd pn.: Ciągnik samochodowy VOLVO FM 4X2 410 KM - nr 

rej. CIN 1877A 

 

Uzgodnienia Stron: 

1. Podstawą wydania/odbioru pojazdu pn.: Ciągnik samochodowy VOLVO FM 4X2 410 KM - nr rej. CIN 1877A jest 

zawarta umowa nr ……………../2022 oraz zapłacona faktura.  

 

 

 

 

SPRZEDAJĄCY                                                                                               KUPUJĄCY 
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      Załącznik nr 3  

                                                                                                                                                      do Szczegółowych warunków   

                                                                                                                                                    przetargu 

 

                                    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
 

 

Niniejszym informujemy Panią/Pana, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. 

I. Administrator danych osobowych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są  Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S. A. z siedzibą w Inowrocławiu przy 

ul. Św. Ducha 26a 

 

II. Inspektor Ochrony Danych  
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych 

osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie: 

daneosobowe@solino.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. 

 

III. Cele i podstawy przetwarzania: 

[Poniżej znajdują się przykładowe cele oraz podstawy przetwarzania, które należy dostosować i uzupełnić, zgodnie z ustalonymi 

przez organizację czynnościami przetwarzania] 

• w celu  przeprowadzenia postępowania przetargowego odpadu pn. żelazo i stal kod 17 04 05 (podstawa z art. 6ust. 1 lit. a RODO) 

 

IV. Kategorie Pani/Pana danych, które przetwarzamy [należy podać, gdy dane zebraliśmy nie od osoby, której dotyczą – art. 

14.1.d. RODO] 

 

V. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z 

których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmy prawnicze, rzeczoznawca majątkowy, ubezpieczyciel spółki 

 

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

VII. Okres przechowywania danych 

[Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO należy podać okres przez jaki przechowywane będą dane.] 

1. Pani/Pana dane pozyskane w celu zawarcia Umowy na sprzedaż odpadu pn. żelazo i stal kod 17 04 05 przechowujemy do 

końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia. 

2. Pani/Pana dane pozyskane w związku ze sprzedażą odpadu pn. żelazo i stal kod 17 04 05 przetwarzamy do końca okresu 

przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy 

 

VIII. Pani/Pana prawa: 

Przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 

c) prawo do usunięcia danych. 

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli. 

d) ograniczenia przetwarzania danych 

Pani/Pan może  zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub 

wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana  zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub 

przetwarzamy je 

bezpodstawnie;  

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: 

Sprzeciw „marketingowy”: 

 Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. 

Jeżeli skorzysta Pani/Pan  z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: 

Ma Pani/Pan  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych 

niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinna Pani/Pan 

wtedy wskazać nam  szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego 

sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas 

Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń. 

f) prawo do przenoszenia danych: 

Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które nam Pai/Pan dostarczył na podstawie umowy lub  Pani/Pana zgody. Może 

też Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi. 
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g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu 

nadzorczego 

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

W każdej chwili Pani/Pan ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie 

Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

 

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych [znajduje zastosowanie przy zbieraniu danych od osoby, której dane 

dotyczą] 

Podanie przez Panią/Pana danych jest: 

• dobrowolne 

Jeżeli nie poda Pani/Pan danych [przykładowe konsekwencje]: 

• grozi Pani/Panu grzywna na podstawie art. [podać przepis konkretnej 

ustawy] 

• możemy odmówić zawarcia umowy 

• możemy dochodzić odszkodowania lub odmówić naszego świadczenia 

• może Pani/Pan utracić prawo do ochrony ubezpieczeniowej 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Czy zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie zamieszczonych w niniejszym  formularzu/dokumencie należących do Pani/Pana danych 

osobowych tzn. imienia i nazwiska wraz z inną/innymi danymi, które Panią/Pana jednoznacznie identyfikują? Jeżeli Pani/Pan 

wyrazi zgodę, to informujemy, że należące do Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych 

Osobowych, czyli naszą Spółkę pod nazwą Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu, 

przy ul. Św. Ducha 26a, tylko i wyłącznie do ściśle określonego celu jakim jest: Postępowanie przetargowe na sprzedaż pojazdu:  

Ciągnik samochodowy: VOLVO FM 4x2 410 KM 

 [podać cel, w jakim zbieramy dane osobowe] 

 

 

 

Proszę zakreślić krzyżykiem [X] właściwą odpowiedź:  

 

NIE, NIE WYRAŻAM ZGODY 

    

 

TAK, WYRAŻAM ZGODĘ 

 

Oświadczam, że otrzymałam/łem klauzulę informacyjną, dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych, w tym 

przysługujących mi praw.  

 

                              …………………………………… 

                                                                                             [czytelny podpis] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inowrocławskie Kopalnie Soli 
Solino S.A. 

z siedzibą w Inowrocławiu 

ul. Św. Ducha 26a 
88-100 Inowrocław 

tel. centrala (52) 354 58 00 

fax: (52) 357 58 37 
www.solino.pl 

solino@solino.pl 

Rejestracja Spółki: 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 

XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, 

nr KRS 0000045258, w którym 

przechowywana jest dokumentacja Spółki 

NIP 556-080-06-84 REGON90476623 

kapitał zakładowy 19.862 100,00 zł   

w całości wpłacony 
str. 12 

                  Załącznik nr 4  

do Szczegółowych warunków 

                                                                                                                        przetargu 

 

 

                                                                      NOTA INFORMACYJNA  

                           

                                               dotycząca obowiązków informacyjnych spółki publicznej 1 

 

 

Na PKN ORLEN S.A., będącym podmiotem dominującym względem SOLINO S.A. ciążą obowiązki informacyjne wobec rynku 

kapitałowego, które uregulowane są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 

2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z późn. zm. (dalej 

„Rozporządzenie MAR”).  

 

W związku z tym, stosując przepisy powyższego rozporządzenia:  

1. SOLINO S.A. poinformuje drugą stronę umowy o zamiarze przekazania do publicznej wiadomości informacji 

dotyczącej niniejszej umowy, jeśli uzna ją za informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR.  

 

2.  Informacja poufna w rozumieniu Rozporządzenia MAR nie może być przez drugą stronę umowy i osoby pracujące na jej 

rzecz wykorzystywana lub bezprawnie ujawniana. W razie wykorzystywania informacji poufnych lub ich bezprawnego 

ujawnienia mają zastosowanie sankcje przewidziane w Rozporządzeniu MAR. 

 

 

 

  

                                       …………………………………… 

                                                                                             [czytelny podpis] 

 
 
 
 
1Dotyczy przedsiębiorstw, których instrumenty finansowe są notowane na giełdzie papierów wartościowych w 
państwie członkowskim Unii Europejskiej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Inowrocławskie Kopalnie Soli 
Solino S.A. 

z siedzibą w Inowrocławiu 

ul. Św. Ducha 26a 
88-100 Inowrocław 

tel. centrala (52) 354 58 00 

fax: (52) 357 58 37 
www.solino.pl 

solino@solino.pl 

Rejestracja Spółki: 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 

XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, 

nr KRS 0000045258, w którym 

przechowywana jest dokumentacja Spółki 

NIP 556-080-06-84 REGON90476623 

kapitał zakładowy 19.862 100,00 zł   

w całości wpłacony 
str. 13 

                                                                                                                                                       Załącznik nr 4 a 

do Szczegółowych warunków 

                                                                                                                        przetargu 

 
 

NOTA INFORMACYJNA 

dotycząca obowiązków informacyjnych spółki publicznej1 

 

 

Na PKN ORLEN S.A., będącym podmiotem dominującym względem SOLINO S.A. oraz na ………………. (nazwa podmiotu 

będącego drugą stroną umowy) ciążą obowiązki informacyjne wobec rynku kapitałowego, które uregulowane są w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 

(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 

dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z późn. zm. (dalej „Rozporządzenie MAR”).  

 

W związku z tym, stosując przepisy powyższego rozporządzenia:  

 

1. Każda ze stron poinformuje drugą o zamiarze przekazania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej niniejszej umowy, 

jeśli uzna ją za informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR.  

 

2. Informacja poufna w rozumieniu Rozporządzenia MAR nie może być przez drugą stronę umowy i osoby pracujące na jej rzecz 

wykorzystywana lub bezprawnie ujawniana. W razie wykorzystywania informacji poufnych lub ich bezprawnego ujawnienia mają 

zastosowanie sankcje przewidziane w Rozporządzeniu MAR.  

 

3. W przypadku gdy obie strony uznają niniejszą umowę za informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR, strony 

dopuszczają możliwość przedstawienia sobie do konsultacji zakresu informacji będących przedmiotem oficjalnych komunikatów 

giełdowych dotyczących tej umowy.  

 

 

                                        …………………………………… 

                                                                                                         [czytelny podpis] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  Dotyczy przedsiębiorstw, których instrumenty finansowe nie są notowane na giełdzie papierów 

wartościowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej.   


