
   

   

Warszawa, 30.03.2021 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY 
 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN  

ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa 

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży, w drodze 

bezprzetargowej: 

Elementy scenografii Wystawy Czasowej Tu Muranów. 

 

1. Opis przedmiotu sprzedaży: 

Opis przedmiotu sprzedaży znajduje się w załączniku nr 1, do niniejszego ogłoszenia. 

 

2. Ceny elementów scenografii znajdują się w załączniku nr 1, do niniejszego ogłoszenia, 

w kolumnie „Cena (jednostkowa) brutto”. 

 

3. Ilość elementów wskazana w załączniku nr 1, do niniejszego ogłoszenia, w kolumnie 

„Ilość do sprzedaży”. 

 

4. Istnieje możliwość kupna pojedynczych elementów scenografii. 

 

5. Elementy scenografii można obejrzeć w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich 

POLIN, ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, od dnia 30.03.2021 do dnia 

02.04.2021, w dni robocze - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu 

oględzin. Osoba do kontaktu: Kinga Lewandowska – Doleszczak , tel. 505 381 316 

 

6. Zakupu należy dokonać poprzez wypełnienie formularza „Zgłoszenia chęci zakupu”, 

który stanowi załącznik nr 2, zamieszczonego poniżej przedmiotowego ogłoszenia. 

 



   

   

 

7. Zgłoszenie powinno zawierać : 

• imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail Kupującego; 

• zaznaczenie „x” elementu, którym jest zainteresowany Kupujący oraz ilości 

(dotyczy elementów: gablota (niska) oraz ekspozytor na pocztówkę); 

• oświadczenie Kupującego, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży; 

• oświadczenie Kupującego, że ponosi koszty odbioru, transportu, ładunku i 

rozładunku. 

 

8. „Zgłoszenie chęci zakupu” należy przesłać mailem, w tytule maila należy wpisać 

„Zgłoszenie chęci zakupu”. Adres mailowy do przesłania formularza: 

azurowska@polin.pl. 

 

9. Sprzedawca dopuszcza możliwość przesłania formularza bez podpisu. 

 

10. Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie: od dnia 31.03.2021 do dnia 06.04.2021 do 

godziny 10:00. 

 

11. O kolejności zakupu decyduje termin „Zgłoszenia chęci zakupu” (data i godzina) przez 

Kupującego. Kupujący, który wysłał zgłoszenie wcześniej, będzie mógł w pierwszej 

kolejności zakupić sprzedawany przedmiot. 

 

12. Zgłoszenia przesłane przed lub po wyżej wskazanym terminie zostaną odrzucone. 

 

13. Sprzedawca, po weryfikacji kolejności i prawidłowości zgłoszeń, wysyła na wskazany 

w zgłoszeniu adres mailowy, link do PayU, poprzez który należy dokonać płatności.  

 

mailto:azurowska@polin.pl


   

   

14. Po opłaceniu zamówienia system wygeneruje dokument sprzedaży (e-paragon), 

który zostanie wysłany na ten sam wcześniej wskazany adres mailowy. 

 

15. Nieopłacenie zamówienia w terminie wskazanym w automatycznej wiadomości, tj. 8 

godzin(liczonych od momentu wysłania wiadomości), będzie skutkowało jego 

anulowaniem. Wybrany przedmiot zostanie sprzedany Kupującemu, który złożył 

formularz zamówienia w drugiej kolejności. 

 

16. Ogłoszenie wywiesza się na okres 6 dni kalendarzowych na stronie internetowej 

www.polin.pl. 

 

17. Odbiór zakupionego / zakupionych elementów powinien nastąpić w terminie od 31 

marca 2021 roku do 6 kwietnia 2021 roku. Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym 

w celu umówieniu dogodnego terminu odbioru kupionego elementu.  

 

18. Kupujący dokona odbioru zakupionego / zakupionych elementów scenografii we 

własnym zakresie i na własny koszt. Możliwy jest tylko odbiór osobisty. 

 

19. W przypadku braku odbioru zakupionego / zakupionych elementów scenografii w 

umówionym terminie, Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą cenę sprzedaży 

przez system PayU. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany następnego dnia roboczego 

po terminie planowanego odbioru zakupionych przedmiotów, przy czym system 

PayU realizuje zwrot na konto w ciągu 48 godzin (Kupujący otrzyma 

zautomatyzowanego maila z systemu PayU o przyjęciu zlecenia  potwierdzającego 

termin dokonania zwrotu). 

 

http://www.polin.pl/


   

   

20. Zakupiony uprzednio przedmiot ponownie zostaje przeznaczony do sprzedaży lub 

zostaje sprzedany Kupującemu, który w drugiej kolejności złożył zamówienie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

Załącznik nr 2 

Zgłoszenie chęci zakupu 
 

Imię i nazwisko: 

Nr telefonu:  

Adres e-mail:  

LP NAZWA 
ILOŚĆ 

PRZEZNACZONA 
DO SPRZEDAŻY 

CENA 
(JEDNOSTKOWA) 

BRUTTO 

ZAZNACZ „X” W 
WYBRANYM 

POLU 

1 konstrukcja 1 1,00 zł  

2 postument 1 1,00 zł  

3 
gablota 

(wysoka) 
1 1,00 zł  

 

LP NAZWA 
ILOŚĆ 

PRZEZNACZONA 
DO SPRZEDAŻY 

CENA 
(JEDNOSTKOWA) 

BRUTTO 

ZAZNACZ „X” W 
WYBRANYM POLU 

WPISZ ILOŚĆ  

1 gablota (niska) 2 1,00 zł   

2 
ekspozytor na 

pocztówkę 
9 1,00 zł   

 

Oświadczam, że: 

a) zapoznałem/am się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży, 

b) poniosę koszty związane z odbiorem, załadunkiem, rozładunkiem i transportem 

zakupionego przedmiotu sprzedaży. 

 

 

Podpis Kupującego 

 



   

   

Klauzula Informacyjna: 

Muzeum oświadcza, że dane osobowe Kupującego w zakresie obejmującym imię, 

nazwisko, numer NIP, numer telefonu, adres email będą przetwarzane przez Muzeum 

jako administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000), Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 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”), oraz 

innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu prowadzenia 

postępowania, które ma w konsekwencji  doprowadzić do zawarcia umowy sprzedaży 

elementów scenografii, w tym w celu realizacji płatności ceny na rzecz Muzeum. Dane 

osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez Muzeum przez okres 

postępowania sprzedażowego oraz okres okres przedawnienia ewentualnych roszczeń 

wynikających z umowy. 

1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c) 

RODO. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i 

wykonania Umowy, a Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych 

osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto Kupującemu 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla 

przetwarzania danych.  

3. Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

4. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować pod numerem 

telefonu +48 22 4710341 lub adresem e-mail: iod@polin.pl.  

5. Odbiorcami danych osobowych Kupującego, w związku i w celu przeprowadzenia 

postępowania sprzedażowego a w konsekwencji zawarcia umowy, mogą być: 

a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT; 

b) podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi badania jakości obsługi, 

dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne; 

c) operatorzy pocztowi i kurierzy; 

d) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji 

płatności; 



   

   

e) organy uprawnione do otrzymania danych osobowych Kupującego na 

podstawie przepisów prawa. 

Oferent oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść oferty  oraz umowy sprzedaży, a w 

szczególności przedmiot sprzedaży i cena, stanowią informację publiczną w rozumieniu 

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej, która 

podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

 


