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OGŁOSZENIE O LICYTACJI CENTRALI TELEFONICZNEJ MARKI ALCATEL 
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH 

 
 

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zaprasza do udziału w licytacji centrali 
telefonicznej marki Alcatel: 
 
1. Nazwa i siedziba organizatora licytacji (Sprzedającego): 

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 
ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa 
tel. 22 556-80-00 
e-mail: pism@pism.pl 
adres strony internetowej: www.pism.pl 
 

2. Opis przedmiotu sprzedaży, parametry techniczne i użytkowe: 
 
Centrala Alcatel-Lucent OmniPCX Office, sztuk 1. 

• Karta ISDN PRA-T2 (30B+D) 
• Karta UAI 16-1 – 16 portów wewnętrznych systemowych – szt. 4 
• Karta UAI 8-1 – 8 portów wewnętrznych systemowych – szt. 2 
• Karta SLI 4-1 – 4 porty analogowe – szt. 1 
• Mocowanie rack’owe dla Rack 3 
• Obudowa Advanced Unit 3 (Rack 3) 
• Procesor Power CPU (z licencjami) 

 
Stan techniczny: sprzęt używany, sprawny. Posiada normalne ślady użytkowania, użytkowany był 
w przestrzeni biurowej. Kolor czarny z przednim panelem srebrno-szarym. Możliwość 
mocowania w szafie RACK. 
 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży: 
1) Sprzęt będący przedmiotem licytacji można obejrzeć – po uprzednim uzgodnieniu 

telefonicznym – w siedzibie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych przy ul. Wareckiej 
1A.  

2) Oględziny przedmiotu sprzedaży można przeprowadzić do dnia 1 września 2021 r., od 
poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00. 

3) Osobą upoważnioną przez Sprzedającego do kontaktu z zainteresowanymi Oferentami jest p. 
Michał Sadurski tel. 502 551 728. 
 

4. Cena wywoławcza wynosi 4 750,00 (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 
00/100). Postąpienie wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych). 
 

5. Wadium: 
1) Udział w licytacji wymaga wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 475,00 

zł brutto (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć złotych). 
2) Wadium należy wpłacić na konto Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych tj. w Banku 

Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, IBAN: PL 39 1130 1017 
0020 1235 5620 0001, SWIFT: GOSK PL PW,  do dnia 1 września 2021 r. do godz. 12:00. 

3) Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków na konto podane 
w ust. 2 powyżej. Wpłynięcie wadium na rachunek Sprzedającego po upływie wskazanego 
terminu skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji.   

4) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał licytację zalicza się na poczet ceny nabycia. 
5) Wadium złożone przez uczestników, którzy nie dokonali zakupu lub nie przystąpili do licytacji, 

zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu aukcji. 

http://www.pism.pl/
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6) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy : 
a) uczestnik licytacji, który wygrał uchyla się od zawarcia umowy, 
b) jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie 

wywoławczej, 
c) jeżeli nabywca nie zapłaci ceny nabycia w wyznaczonym terminie. 

 
6. Termin i miejsce przeprowadzenia licytacji:  

1) Licytacja odbędzie się dnia 2 września 2021 r. w siedzibie Sprzedającego tj. w Polskim 
Instytucie Spraw Międzynarodowych, ul. Warecka 1a, 00-034 Warszawa, w Sali 
konferencyjnej na 1 piętrze, o godzinie 14:00. 
 

7. Sprzedającemu przysługuje prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia licytacji lub jej odwołania 
bez podania przyczyn.  
 

8. Warunki licytacji: 
1) Zaoferowana przez licytanta cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaoferuje cenę wyższą. 
2) Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu 

zamyka licytację i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę. 
3) Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej. 
4) Przystąpienie do licytacji jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji. 
5) W przypadku przystąpienia do licytacji tylko jednego licytanta, ceną sprzedaży jest cena 

wywoławcza wraz z ceną postąpienia.  
 
9. Termin zawarcia umowy sprzedaży: 

1) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi z chwilą przybicia najwyższej ceny. 
2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, 

nie później niż w terminie 7 dni od dnia przybicia. 
3) Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez nabywcę 

ceny nabycia oraz zawarcia umowy.  
4) Sprzedający zastrzega sobie własność centrali do chwili uiszczenia przez Nabywcę ceny 

nabycia.  
 

10. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Zgodnie z art. 
13 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 – Ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych informuje, że: 
1) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu przeprowadzenia licytacji na sprzedaż centrali 

telefonicznej przetwarzane będą dane osobowe. 
2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 

z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa; 
3) Za ochronę danych osobowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych odpowiada 

Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iodo@pism.pl, tel. 22 556 80 50; 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne ze strony 

Sprzedającego za organizację, przeprowadzenie oraz skuteczne zakończenie licytacji. 
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
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