Regulamin aukcji w MR BOGDANKA Sp. z o.o.
https://mrbogdanka.pl/oferty-sprzedazy/
§1
Aukcje mają charakter otwarty i organizowane są przez MR BOGDANKA Sp. z o.o. z siedzibą w
Bogdance, 21-013 Puchaczów, NIP 505-012-41-90, REGON 061626723, zwanym dalej „Sprzedającym”,.
§2
1. Ustala się wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, o której mowa w aukcji, tytułem
zabezpieczenia wykonania zobowiązania Nabywcy wynikającego z aukcji.
2. Uczestnicy aukcji przed złożeniem oferty, składają wadium w wysokości określonej w ust. 1.
3. Wadium, o którym mowa jest wnoszone przelewem na konto Sprzedającego nr 32 1140 1094
0000 2282 6000 1001 prowadzone przez mBank.
§3
Sprzedający zamieszcza obwieszczenie o aukcji na swojej stronie internetowej z minimum 14-dniowym
wyprzedzeniem w stosunku do upływu terminu złożenia ofert.

1.
2.
3.

4.
5.

§4
Aukcja odbywa się w drodze składania pisemnych ofert.
Każdy z uczestników może złożyć tylko 1 ofertę, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Ofertę
należy
przesłać
w
zamkniętej
kopercie
na
adres
siedziby
firmy
MR BOGDANKA Sp. z o.o. Bogdanka, 21-013 Puchaczów lub przesłać drogą mailową na adres
zakupy@mrbogdanka.pl do dnia i godziny wskazanej w ogłoszeniu o aukcji.
Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu, godzinie i w miejscu wskazanym w aukcji.

§5
1. Złożenie jednej oferty wystarczy do rozstrzygnięcia aukcji.
2. Sprzedający wybierze ofertę najkorzystniejszą, z punktu widzenia kryteriów oceny oferty, które
uwzględnią cenę, warunki płatności i inne wskazane w aukcji.
4. Uczestnik, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zawiadomiony zostanie pisemnie
pocztą lub przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.
§6
1. W przypadku złożenia równorzędnych ofert, uznanych za najkorzystniejsze, komisja zorganizuje
dodatkową aukcję w formie pisemnej.
2. Komisja ds. aukcji powiadomi oferentów, o których mowa w pkt. 1 o terminie dodatkowej aukcji
pisemnej.
3. W przypadku braku pisemnej oferty jednego z oferentów dopuszczonych do aukcji dodatkowej,
aukcję wygrywa oferent z najkorzystniejszą ofertą.
4. W przypadku nie zgłoszenia się żadnego z oferentów dopuszczonych do aukcji dodatkowej, aukcja
zostaje unieważniona.
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§7
1. Cena wywoławcza produktu z aukcji zostaje ustalona przez Sprzedającego
na podstawie aktualnych cen rynkowych i jest podana w aukcji.
2. Sprzedaż produktu z aukcji nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
§8
1. W przypadku nie sprzedania produktu z aukcji po cenie wywoławczej lub wyższej
w drodze aukcji pisemnej, mogą zostać przeprowadzone przez Sprzedającego kolejne aukcje pisemne,
w których cena wywoławcza zostanie ustalona na kwotę uwzględniającą aktualne ceny rynkowe.
§9
1. Kupujący produkt z aukcji jest zobowiązany do zapłaty ceny zaoferowanej w ofercie kupna w
terminie uzgodnionym, licząc od dnia otrzymania faktury pro forma wystawionej przez Sprzedającego.
2. Za moment zapłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
§ 10
1. Kupujący, który w terminie określonym w § 9 pkt 1 nie uiści ceny nabycia traci prawo kupna produktu
z aukcji. W takim przypadku Nabywca traci również wniesione wadium.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 1, Sprzedający może wybrać kolejną ofertę
najkorzystniejszą
ustaloną
w
aukcji
z
zastrzeżeniem
spełnienia
warunków
§6 niniejszego Regulaminu.

§ 11
1. Wydanie produktu z aukcji nastąpi po zapłaceniu przez Kupującego Sprzedającemu ceny sprzedaży i
zawarciu umowy sprzedaży.
2. Kupujący zobowiązany jest do bezpośredniego odebrania zakupionego produktu z aukcji.
3. Własność produktu z aukcji przechodzi na Kupującego z chwilą wydania produktu, nie wcześniej
jednak niż z chwilą zapłaty całej kwoty ceny.
§ 12
1. Wadium wniesione przez Kupującego w sposób określony w §2 ulega zaliczeniu na poczet ceny
sprzedaży produktu z aukcji.
2. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom aukcji nastąpi niezwłocznie po skutecznym dokonaniu
sprzedaży produktu z aukcji, na ich pisemny wniosek.
§ 13
1. Prowadzący aukcję sporządza z jego przebiegu protokół, który powinien zawierać:
1) oznaczenie miejsca i czasu aukcji,
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład Komisji aukcyjnej,
3) wysokość ceny wywoławczej,
4) zestawienie ofert i ich kolejność wg zaoferowanych cen,
5) dane oferentów,
6) podpisy osób wchodzących w skład komisji aukcyjnej.
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§ 14
Przystąpienie do aukcji oznacza, że Kupujący akceptuje wszystkie warunki niniejszego
regulaminu, zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym produktu objętego aukcją oraz
jego stanem technicznym i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz zrzeka się w tym zakresie
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora aukcji, nadto Kupujący wyraża zgodę na
wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu objętego aukcją na mocy art. 558 § 1
kodeksu cywilnego.
§15
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Sprzedający informuje a Kupujący potwierdza otrzymanie informacji, że:
a) administratorem danych osobowych Kupującego jest MR BOGDANKA Sp. z o.o. z
siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, NIP 505-012-41-90, REGON 061626723,
Pozostałe dane kontaktowe to: kod@mrbogdanka.pl
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@uodo.gov.pl;
c) dane osobowe Kupującego przetwarzane będą w celu realizacji Umowy, na podstawie
art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz rozliczeń finansowo – księgowych i w celach
archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO;
d) dane osobowe będą przetwarzane w zakresie określonym w Regulaminie: imienia,
nazwiska, adresu zamieszkania, danych kontaktowych Kupującego;
e) dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez administratora
pracownikom, dostawcom usług bankowych i informatycznych (którym zleci usługi
związane z przetwarzaniem danych osobowych), jak i podmiotom upoważnionym,
którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego;
f) dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do
realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nadto okres ten może być dłuższy
z powodu przetwarzania w celach statystycznych oraz w celach archiwalnych na
zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach;
g) z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów RODO Kupujący posiada prawo do żądania
od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
h) Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych;
i) podanie przez Kupującego danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy.
Kupujący jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji Umowy.
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Załączniki:
1) Formularz ofertowy – zał. nr 1
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................................ dnia ........................
FORMULARZ OFERTOWY
pełna nazwa Oferenta
...............................................................
...............................................................
pełny adres pocztowy Oferenta
...............................................................
...............................................................
adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres siedziby Oferenta
……………………………………………………………
……………………………………………………………
NIP ..................................................
REGON ...........................................
Nr konta bankowego
...............................................................
nr telefonu .............................................
nr telefaxu ............................................
e-mail ............................................

1.
2.
L.p.

MR Bogdanka Spółka z o.o.
Bogdanka
21-013 Puchaczów

Oferta
na
Sprzedaż/aukcja: ………………………………………………………….
Niniejszym oferujemy
Przedmiot aukcji

j.m.

Cena jednostkowa netto zł

Ilość

Wartość netto
zł

1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oświadczamy, że powyższe ceny uwzględniają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
aukcji.
Oświadczamy, że ceny określone powyżej są cenami minimalnymi , mogą podlegać negocjacjom na
korzyść Sprzedającego, co nie podważa mocy wiążącej oferty.
Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin aukcji zawarty na stronie https://mrbogdanka.pl/ofertysprzedazy/
Kupujący zobowiązuje się do odbioru przedmiotu aukcji oraz zapewnienia po swojej stronie
transportu.
Akceptujemy, że wydanie ……………………….. nastąpi po zapłacie całości ceny sprzedaży, na postawie
pisemnego protokołu zdawczo-odbiorczego.
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 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)
informujemy, iż: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: MR BOGDANKA Sp. z o.o. z
siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, NIP 505-012-41-90, REGON 061626723. W sprawie
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Koordynatorem Ochrony
Danych na adres e-mail: kod@mrbogdanka.pl. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane, w
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9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

szczególności w następujących celach: w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w Spółce MR
BOGDANKA Sp. z o.o.; w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w
związku z realizacją umowy o pracę, w tym obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,
przepisów podatkowych i przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, a także przepisów
dotyczących związków zawodowych; w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 6 ust. 1 lit. c lub e RODO – w celu wykonania
obowiązków prawnych ciążących na administratorze; 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych
osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach
prawnych np. rekrutacja; 6 ust 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy.
Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora:
podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa; dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności
podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawne, IT, księgowo-kadrowe, transportowe,
kurierskie, pocztowe, serwisowe. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia
przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich dostawców zgodnego z przepisami
prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych
przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wyrażonej przez Pana/Panią zgody lub do
momentu wycofania zgody oraz przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych.
Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany
wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
Posiada Pan/Pani prawo żądania: dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO; ich
sprostowania – w granicach art. 16 RODO; ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO; ograniczenia
przetwarzania – w granicach art. 18 RODO; przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO – w granicach art. 21 RODO.
Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań
przesłane Koordynatorowi Ochrony Danych na adres e-mail: kod@mrbogdanka.pl.
Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.

…………………………………………………………
………………
podpis osoby /osób/ upoważnionej/-ych/
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PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY
sporządzony w dniu………2022 r., w Bogdance, pomiędzy:
MR Bogdanka Sp. z o.o. z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy LublinWschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000488256, wysokość kapitału zakładowego i kapitału
wpłaconego Spółki: 1.000 000,00 zł, NIP: 505-012-41-90, REGON: 061626723, zwanym dalej
„Sprzedającym”, reprezentowanym przez:
Leszka Szabata – Prezesa Zarządu
a
………… ………… z siedzibą ……………………….. NIP ………….., REGON, ……………,
zwanym dalej „Kupującym” reprezentowanym przez : ……….. …………. zwanym dalej
„Kupującym”,
Sprzedający [jego upoważniony przedstawiciel] na podstawie Umowy nr ……… z dnia
………………….. [dalej: „Umowa”] niniejszym wydaje Kupującemu …………….., o której
mowa w Umowie o parametrach wskazanych poniżej, w treści niniejszego protokołu – co Kupujący
potwierdza podpisem pod treścią niniejszą protokołu.
Dane ……………..:
1. ………………………………..,
2. Numer fabryczny: …………….,
3. Wyprodukowany przez: ………...
Strony zgodnie oświadczają, że ………………. spełnia wymogi określone w Umowie sprzedaży
……………….. zawartej w dniu……….2022 r. pomiędzy:
Obecni:

……………………………..
….……..…………….
Przedstawiciel Sprzedawcy

Kupujący
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