OGŁOSZENlE O PRZETARGU
W TRYBlE OKREśLONYM W ART. 7o1 KODEKSU CYW|LNEGo
NA SPRZEDAZ odkurzacz KARCHER lC ]-5l 240W

l.

Postanowienia wstępne

L

Przetarg odbywa się zgodnie zart.7Ol i następne ustawy z dnia 23 kwietnia t964 r.

-

Kodeks

cywilny (Dz.U. 2020 poz. 1740) oraz na postawie Regulaminu sprzedaży maszyn i urządzeń
obowiązujący w Zakladzie Gospodarki KomunaInej w Środzie Wielkopolskiej, zatwierdzonego
Zarządzeniem nr 2l2019r. z dnla 20 maja 201_9 roku Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w

/,.

Srodzie WieI kopoIskiej,

2.

Organizatorem przetargu jest Zaktad Gospodarki Komunalnej w Środzie WieIkopolskiej przy

3,

ulicy lgnacego Daszyńskiego 5, zwane da|ej ,,Organizatorem".
Tryb przetargu: przetarg pisemny nieograniczony,

ll,

Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż poniżej opisanych maszynf urządzeń,,

Lp.

Marka

Model

Nr reiestracvinv

Rok produkcii

Przebieg [mtg]

t

KARCH ER

240w

Nie dotvczv

2017

Nie dotvczv

|C El

lll.

Termin i miejsce złozenia oferty

1.

Oferenci powinni zlożyc ofertę na piśmiedo dnia 28,02,2022 r. do godz. 10:O0 na adres biura
Organizatora przy ul. Nad Strugą B, 63-000 Środa Wie lkopolska.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:15 dnia 28,O2.2022 r. w biurze Organizatora przy ul. Nad

2.

Strugą B, 63-000 Środa Wielkopols|<a.
3,

Niezwłocznle, po otwarciu ofert, nie poźniej niz w tym samym dniu, Organizator przystąpi do
ich badania pod względem zgodności z warunkami przetargu,

lV.

Termin związania ofertą
Oferent jest związany ofertą w terminie 30 dni od dnia złożenia oferty.

].,

2.

Warunki przetargu oraz sposób udostępnienia tych warunków
W przetargu mogą brac udział osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostkiorganizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej.
Osobą upowazniona do udzielania informacjiw sprawie przetargu oraz sposobu udostępniania
Regulaminu przetargu jest Pan:

a)

3,

Vll.

lakub Litke, te1.607-099-519, e-mail: l::|,llh,]iI,Ii::H]i]i:,ii1 llt_(,l.ti:,i,[l!
Maszyny/urządzcnia mozna oglądać po dniu publikacji ogłoszenia do dnia upływu terminu
składania ofert w godzinach od 7:O0 do 15:OO w Środzie Wie|kopo|skiej przy ul.
Szamarzewskiego 1_B - teren bazy ZGl(
cena ofertowa.
nizator ol<reś|aminimaln

Lp.

Marka

Model

1

KARCH ER

24ow

lC

Za

Nr
reiestracvinv

Rok produkcji

Przebicg

Minimalna

Imtg]

ofertowa brutto

Nie dotvczv

2t.2B0,00 zł brutto

cena

15/
Nie dotvczv

201,7

vlll.
1,,
2.

3.
lx.
I.

wadium
Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości10% ceny ofertowej maszyny.
Wadium wnosisię na rachunek bankowy organizatora o nUmerze: 15 9084 0003221,1 0000 6347
0004

Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożeniaoferty.
postanowienia końcowe
Pozostałe warunki przetargu określa Regulaminu sprzedazy maszyn i urządzen obowiązujący w
Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Środzie WieIkopolskiej, zatwierdzonego Zarządzeniem nr
2l2O1,9r, z dnia 20 maja 2019 roku Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Środzie

Wielkopolskiej.

Do publikacjidnia 11.02.2022

r,

DYfiEKToR

P^-Owczarzak

Z All.Z ADZtrNI Il NR 2/20 1 9

DYRBKTORA ZAIOADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z clnia20 majaż)l9 r.
rv sprarvie zirsacl sprzedzrży sl<laclnikórv rnajątl<u ruchomego porvicrzonego

Gospodarl<i Kolnunalncj

Zakladowi

Na podstawie § 6 oraz § 9 lit. h Statr"rtu Zaldadl Gospodarki Konrunalnej stanowiącego
załącznt\< do Uclrwały Nr V/10Il20I9 Rady Miejskiej w Srodzie Wielkopolskiej z dnia 28
lutego 20|9 r, zrrrierriające.j uclrwałę w sprawie rttworzetlia grnirrnej jednostki organizacyjnej
pod trazwą ,,Zakład Gospoc1arki I(omunlanej"
Dyrel<tor Zal<łaclu Gospodarki I(otl-1tttlalIrc.i zarztldza, co tlastępuje:

§ 1. Ustala się zasady sprzedaży składnil<ów nrajątku ruclrotnego powierzotlego
Zakłaclowi Gospodarki I(onurT alnej
:

1,

.Iednostka sllrzeda.je 1rowicrzotre je.j składniki rnajątku ruchonlego w trybie przetargu,

2.
3.

Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza.jedrrostka.

4.

Cenę rvl,wolawczą l"tstala się w w)/sokościnie nizszej triz rytrkowa wartośćskładnika
majątku rLtchonrego, a .jeżeli te.j rvaltościnie lnozt-lzt ustalić, cena trie rnoze być trizsza od
jego waltości księgowcj netto.

5.
6.

Sprzedaz w trybie przetargtr nie moze nastąpić za cęnę niższą od ceny wywoławczej.

1

.

Czyr-rności związane z przepl,owadzeniem przetargu wykorruje kornisja przetargowa w
składzie co lrajnlrrie.i 3 - osobowytrr powołana przęz kierownika jedrrostki spośród
pracorłłlików j edrrostki.

Przcclnriotem przetalgll nroze byc.iedcn lrrb więce.j składrrikow nrajątkr"r ruchomego.
.Ieclrrostl<a z,anlieszcza
1lrze

ogłoszctlie o przctarglr

r,v

którynr podajc tcrtrrin przeprowadzenia

tiirglt,

8. Między

datą ogloszcnja o przetalgu a tertnilrctrr składarria ofert powintlo upłynąc co

rra.inrrie.j 14 dni,

9.

W jeclnyrn ogłoszetritt lllozlla zalllieścićirrlornrację o więcej riiz jedrryrrr przetargu.

10, Ogłoszenie o prz,etarglr okleśla w szczegolrrośoi:

1)

llżlzwę i sicdzibę.jcdnostki;

2)

lnie.jsce i tertrlitr przeprowaclzelria przetargtt;

3)

rrriejsce

i

tertlitr,

w

któryrn lllozlla obe.jrzeć sprzedawane składniki

ruchot,lre go;

4)

roclztij, tlzlly i ilośćsprzcclawatlych sk.laclrlików

5)

wysokośćrvacliltnl oraz tcrtt-litl i rllic.jscc.jegcl wlliesicIria;

6)

cel]ę wywoławczą,

rllajątl<r_r

ruchonrego;

n-rajątktr

])

wymagania, jakirrr powiIrtra oclpowiadac ofbrta,

8)

termin, nriejsce i tryb zlo,ż,enia o1erty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca,

9) zastrzeżenie, że organizatorowi przetargu

przysługu

je

prawo

zan-rkrlięcia

przetargu bez r,vybrania które.|kolwiek z oI'crt;
11.

Ogłoszenie o przetargll zamieszcza się w miejscu publicznie clostępnyrrr w lokaltr
iednostl<i, atakże vv itltlyclr trlie.iscach przyjętyolr zr,vyoza.iowo cio lltnicszczariaogłoszeli.

12. Ogłoszetrie o przctargLt zatniesz.cza się takze tla strolrie itrtt,rlertletowe.j .jednostki.

przetargtliest wlliesieIrie wadiunr w wysokości 10 % ceny
wywoławczej sprzedawanego składnika majątktt rttchomego. Wadir_un wnosi się

13. Warunkiern przystąpienia do

wyłącznie w pielriądzu.
14.

I(omisja przetargorva, triezwłocznic po otwarciu oI'ert, spralvdza, c,zy olbrellci wnieśli
wadium w nalezyte.j wysokości.

15.

Wadium zło,żonepTzez of'erelrtów, któryclr of-erty nie zostatrą wybrarre lttb zostal-rą
odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocztrie po dokorraniu lvybortl oferty.

1

6. Wadiunr złożoneprzez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ccny.

17.

Wadium nie podlega zwroto\,vi w przypaclku, gdy tlczestlrik przetarglt, który tvygrał
przetarg, trclryliii się ocl zawarcia Llll1owy.

18. Oferta pisetnna powinna zawierać:

1) iInię,nazwisko

2)

oićrowaną cenę i wartlnki jc.i zapłaty;

3)

oświadczcrricoferenta, że zapoznał się zc statrem przcdnriotr_r przetargu;

4)
19,

i adres llrb nazwę (linnę) i siedzibę oferetlta;

inne dane wylnagane przez organizatora przetargu, okrcślone w ogłoszenitt

przetargu.

o

Olertę składa się w zaklejorrej kopercie w nriejscu i termiIlie określorryr-lr w ogłoszenitt

przetargtl.

20. I{ozpoc zyna.i ąc przetar g, konrisj

a:

1)

stwierdza prawidłowośćogłoszenia przctargtt;

2)

ustala \iczbę zgłoszonyclr ofert oraz sprawclza wniesienie wynraganego wadiutlr
wc wskazanytlr terIrrilrie, Irric.jscu i lorrlie;

3)

otwiera koperty zlo,żone w tertllitrie i nliejsctr r,vsl<azalrym w crgłoszcnilr przetargtt.

21, Komisja odrzuca ofcrtę, ieżeli:

1)

została złożona po wyzllaczol1ylll ternrinie, w niewłaściwymtniejsctr lub przez
osobę, która nie wniosła wadiurn;

2) nie zawiera

danyclr, o krórych mowa w pkt ] 8, lub dane te są niekompletne,
nieczytelne lub btlclzą irrrlą wątplirvość,zaśzłożęnier,vy.jaśnieri nlogłob1,
prowadzió clo uznania jej za rlową olbrtę;

3)

uczestnik plzetargu trie zaofcrował co na.irrrniej celly wywoławczej.

22, O odrzr.lceniu oferty kornisja zawiadarrria niezwłocznie ofbrenta.
23, Złożenie jednej wazrrej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

24. Korrrisja przetargowa wybiera of-erctrta, który zaoferował najwyzszą cenę.
25. W razie ustalenia, że kilktr ofl,elrtów zapropotrowało tę sar-ną cenę, komisja przetargowa
postanawia o kontynuowaniu przetargu w fornlie aukcji między tynri oferentami

l)

Aukcję prowadzi przewodlriczący konris.ji przetargowej albo illny członek komis.ii
wyznaczo ll y przez k ierown a eclrrostl<i, zwally dalc.i,, prowadzącym aukcj ę".
i l<

2)

.|

l)o otwarciu airl<cji prclrvaclzący aul<cję poclzrje clo pLrbliczrle.j wiadonrości:

a.

przedl,not aLrkc.ii;

b,

cetlę wywoławczty;

c. tertnit-t ttiszczenia celry rrabycia;
d, nLlzwy (firmy) lr"ib illriona i lrazwisl<a oferetrtów,
zostali dollt"tszcelli do

ktorzy wpłacili wadiurrr i

aLrkc.ji.

3) Atrkc.ia rozpoczyna się ocl podania celly wylvoławczej składnika rrrajątktr
ruclrotle go przeznaczorrego do sprzedaży.

4)

Postąpienie tlie tloze wyrlosió rrlrriej niz jederr procetrt celly wywoławczej i więcej
niz wysoltośćwaclirrIrr. Zaolelowana cena przesta.jc wiązac licytanta, gdy inny
lic1,1ą1,,1 zacllerował ccnę w1l1.5721.

5) I'o ustalriu postąpieri
ogłoszeniu zirtlyka
lla.iwyzszą cclrę.

1lrorvaclzący aurkcję, Lrprzcdzając obecnyclr, po trzecitn
arrl<c.ię i Lrclzieltr przybicia licytantowi, który zaolbrował

6) W

wyrrikLr przybicia następtrie zawarcie L]lnowy sprzedaży przedmiotu atrkcji
polrliędzy kierowrrikicnl .iccltrostl<i a rrabywcą po zatwierdzęrriu protokołu, o
ktoryrrl lllo\ĄiŁl w pl<t 9.

7) Nabywca.iest zobowiązany zapIaclc celrę lrabycia rriezwłocznie po udzieletriu
przybicia bądż w tcrtrlinie wyzllaczol]ylll ptzęz prowaclzącego aukcję,
dłllzszyrl Iliz 7 clni.

B) Wyclarlie przedtlliotu

rnu

nie

sprzecltlży rlabywcy następu.ie niezwłocznie po zapłacenir-l

cctllz llą§ygin.

9)

I(onris.ia l)rzetargowtt sporząclza
szczegól tlości zawierać

z

przebiegu aukc.ii protokoł, ktory powinicn w

:

a.
b.
o.
d.
e.
1.

ol<reślcrric rrrie.jsca i czasu aLrkc.ii;
it,lliona i nazwisl<a osób prorvadzących aukc.ję;

rvysokość ocny wyw(llawczej;
Irajwyzszą oenę zaolbrowllą

zer

przeclmiot aLrkcji;

inrię, tlazwisko (lirnlę) i rnie.|sce zamicszkatria rrabywcy lub jego siedzibę;

wllioski i oświadczenia osob obecnyclr przy aukcji;

g.
h.

wzlllianl(ę o odczytanilr protokolLr;
podpisy osob prowaclzących
braklt podpistr.

aLrkc.|ę

i rlabywcy lub wztrriatlkę o przyczynie

26.W przypadkll aukcii, o której lllowźl w pkt 25, konrisja zawiadalnia
złożyli równorzęc1lle olcrty, o tcrtninie i mic.jscrr

27.

Z

ol'et,errtów, którzy

atrko.|i.

którego of'erta zawicra n,ąwyższt1 cetlę, zztwiera się Lllllowę sprzedazy w
terminie 7 dlri od dnia doręczenia zalviadonrielria o wyniku przetargu.
oferelltet-1-1,

28. Nabywca

jest zobowiązany zapłttcić cctrę nabycia w tcrtninie wyznaazonyn

prze,z

prowadzącego przetarg.
29.

Z przebiegu przctargll sporząclza się 1lrotol<ól,

1) określetrie rrrie.jsca i czzlstt

powitricll w szozególtlości zar,vielać:

przetargu;

2)

wysokośc celly wywoławczej;

3)

najwyższą cenę zaoferowllą zaprzedmiot przetargtt;

4)

imię, nazwisko (firrnę) i nliejscc zalrrieszkatria rrabywcy lub jego siedzibę;

5) wrlioski i ośłviadczeniaosób obecllych

6)

1;rzl,przctargtt;

wzmiankę o odczytarrir-r protokołu;

7) podpisy członków komisji i rrabywcy
30.

l<tóry

lub wznriankę o przyczyrrie braku podpisl"l.

Jezeli pierwszy ptzetarg nie zostanie zakończolly zawarcietrr ul]lovvy sprzedaży,

jcdnostka moze ogłosić drugi przetarg.

31. Drugi przetarg przcprowadza się po Lrpływie llliesiąca, lecz nie poznie.j ni,ż w ternritlic
sześciumiesięcy ocl dnia zarrrkrrięcia pierwszcgo przctargu. Cena r,vyr,vołar,vcza w drlrgirll

J

przetargu tnoze zostac obnizona, jedtral< nie lvięcej rriż o połowę cetly wywoławczej z
pierwszego przetargu.

§ 2. Z,arządzellie

wclrodzi lv życtc z clnictrr podjęcia.

DVRElrToR

ftje^rrowczarzak

(-/

ZAKLAD GoSPODARKl
KOPIUNALNEJ
ul. Dasz.yńskiego 5
63-000 Sroda Wlkp.

REGULAMlN
sprzedazy maszyn i urządzeń obowiązujący w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
63-000 Środa Wielkopolskiej

§1,

Postanowienia ogólne.
1.

2.

Organlzatorem przetargu jest Zakład Gospodarki KomunaInej w Środzie Wielkopolskiej,
Daszyńskiego 5, zwana w dalszej częścininiejszego regulaminu Organizatorem,

u|.

Niniejszy,,Regulamin sprzedazy maszyn i urządzen", zwany dalej ,,Regulaminem", określa
zasady itryb przeprowadzania przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż maszyn
urządzen przezZaklad.
i

3,

Celem przetargu jest wybór nabywcy lub nabywców przedmiotu przetargu.

4.

Nabywca przedmiotu przetargu zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Oferentem
lub Kupującym,

§2,

Podstawa prawna przeprowadzenia przetargu.

Przetarg przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu, na podstawie Zarządzenia nr

2l20t9 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej z dnia 20 maja 2019 r, w sprawie zasad sprzedazy
składników majątku ruchomego powierzonego Zakładowi Gospodarki Komunalnej oraz na podstawle
przepisow ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

§3,

Przedmiot prZetar8u,

1", Dane dotyczące maszyn
pu blil<owa

2.

i

urządzen będących przedmiotem przetargu są kazdorazowo

ne w ogłoszeniu przeta rgowym.

Maszyny iurządzenia będące przedmiotem przetar8u mozna oglądać celem zapoznania się

z

ich stanem technicznym w siedzibie Organizatora lub innym miejscu przez niego wskazanym w

dni robocze po uprzednim uzgodnieniu teIefonicznym z przedstawicielami

Organizatora

wskazanymi w treściogłoszenia o przetargu.

§4.

Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.

1.
2,

Przetarg uznaje się za wszczęty z chwilą opublikowania ogłoszenia o przetargu.

Ogłoszenie jest publikowane w prasie, zamieszczane na stronie internetowej pod adresem:
Ł\y_\,]llj_8,|:;|9fu,.pi

orazl w co najmniej jednym internetowym serwisie ogłoszeniowym o

zasięgu krajowym.

3.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomościnie później niż na
wyznaczonym terminem do składania ofert,

Ą.

Organizator jest związany treściąogłoszenia o przetargu do dnia składania ofert. Zmiana treści

!4 dni

przed

ogłoszenia mozliwa jest jedynie wraz zjednoczesnym wydłuzeniem terminu składania ofert
nie l<rótszym

nlżo7 dni- i musi nastąpić w takiejsamejformie,lak pubIikacja ogłoszenia.

-

5.

Ogłoszenie o przetargu zawiera co najmnie1 informacje o:

a)

przedmiocie przetargu,

b)

terminie i miejscu s|<ładanla ofert,

c)
d)

terminie i miejscu otwarcia ofert,

numerze telefonu osoby/osob upowaznionych do udzielania informacji
przeta rgu oraz sposobie udostępnienia regu

e)

6.

la

w

sprawie

min u przeta rgu,

wysokościi terminie wpłaty wadium.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowoŚci prawnej, po wniesieniu wadium w okreś|onej wysokości iw
wyznaczonym terminie.

7. W

przetargu nle mogą uczestniczyć: osoby wchodzące w sl<ład Komisji Przetargowe.j, ich
krewni, wstępni, zstępni i powinowaci do 3 stopnia po|<rewieństwa.

B.

Sporządzona na piśmie oferta, powinny zawierać:

a)
b)
c)

imię, nazwisl<o, nazwę (firmq) i adres (siedzibę) oferenta,
datę sporządzenia oferty,
oŚwiadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu

Regulaminie przetargu, spełnia jego warunl<i, akceptuje ich treśćbez zastrzezeń
zobowiązuje się do ich przestrzegania,

d)
e)

oznaczenie maszyny/maszyn lub urządzenialurządzen, których dotyczy oferta,

f)

dowod wniesienia wadium iokreś|enie sposobu jego zwrotu (wypłata gotowki lub przelew

i

i

oferowaną cenę w rozbiciu na cenę netto oraz brutto isposob jej zapłaty,
na wskazany rachunel< bankowy Oferenta),

g)
h)

9.

podpis Oferenta lub osoby (osób) upowaźnionych do reprezentowania Oferenta,

numer konta Oferenta, na które należy dokonać zwrotu wadium.

Oferent zobowiązany jcst do wnicsienia wadium w wysol<ości I0% ceny ofertowej
(maszyny/maszyn Iub urządzaniafurządzen) na rachunek banl<owy Organizatora o nr
prowadzony w banku 15 90840003 2211 0000 6347 0004

10.

W wypadku, gdy Oferent,

l<tóry złozy ofertę najl<orzystniejszą uchyla się od zapłaty ceny
ofertowej, wpłacone przez niego wadiunl ulega przepadkowi na rzeczOrganizatora, zaśw jego
miejsce Organizator moze powiadomić pisemnie Oferenta, którego oferta była koIejna pod
wzg|ędem ceny, o mozliwości dokonania nabycla, podając nieprzekraczalny termin wpłacenia

oferowanej kwoty na rachunel< Organizatora.
11. Organizator dopuszcza mozliwośc złożeniajednej oferty na nabycie l<ilku maszyn Iub urządzeń,
pod warunkiem, iz Oferent poda w jejtreścioferowane ceny jednostkowe dla każdej z maszyn

lub urządzeń osobno oraz wpłaci wadium w wysokości I0 % ceny ofertowej netto każdej z
maszyn lub urządzeń, których jego oferta dotyczy.
12. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zrezygnować z wymogu dotyczącego wpłaty

wadium lub żądaćwadium w mniejszej wysokości.
13. Ofertę naIezy s|<ładać w nieprze,jrzystej, trwale zamkniętej iopieczętowanej kopercie na adres

Organizatora, opisaną zgodnie z zasadarni podanymi w ogłoszeniu, osobiście,bądźpocztą.
Decyduje data doręczenia przesyłki zgodnie z miejscem składania ofert podanym w ogłoszeniu
o przetargu.

14. Oferta złożona po terminie

nie wiąze Organizatora, Oferta nie moze byc zmieniona

po

terminie jej złożenia.
j_5,

Termin związania ofertą wynosi 3O dni od dnia złożeniaoferty.

16, Wadium wpłacone przez Oferenta, który złoż-yłnajkorzystniejszą ofertę zalicza się na poczet
ceny sprzedazy, Pozostałym uczestnikom przetargu wadlum zwraca się w wartości nominalnej
w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięciu przetargu,
17. Oferty złożonepo terminie, błędnie sporządzone, nie zawierające dowodu zapłatywadium nie
zostaną rozpatrzone i zostaną zwrocone Oferentowi.

tB.Złożonaoferta moze zostac wycofana przez Oferenta przed terminem otwarcia ofert

-

wycofanie
oferty winno nastąpic w formie pisemnej

i zostać

dostarczone Organizatorowi przed terminem

otwarcia ofert.
19, Wycofanie oferty po jej otwarciu skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Organizatora.

20, Organizator przetargu zastrzega sobie prawo uniewaznienia postępowania części- bez podania przyczynI na kazdym z jego etapow.
2]-. lnformacja

w całościlub

o uniewaznieniu postępowania w całościIub w częścijest niezwłocznie wysyłana

przez Organizatora listem poleconym Oferentom

i

skutkuje zwrotem wadium.

22. Wszystkie wystawione do przetargu maszyny illub urządzenia są uzywane. Złożenie oferty jest

rownoznaczne z akceptac.ją stanu technicznego przedmiotu oferty, Rękojmia Organizatora
tytułu wad f izycznych prze dmiotu sprzedazy jest wyłączona.
23, Organizator

nie

ul<rywa znanych

z

mu informacji na temat stanu technicznego przedmiotu

przeta r8U,

§5.

Komisja Przetargowa.

1.

Czynnościzwiązane z wyborem ofe rty wykonuje Komisja Przetargowa wyznaczona Dyrektora
Orga

n

izatora.

2.

Komisja Przetargowa działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących
przepisow prawa.

3,

Komisja przetargowa zobowiązana jest działać obiel<tywnie, wnikIiwie istarannie, mając na
wzg|ędzie dobre imię Organizatora.

§6.
Przeta rg.

1,

Przewodniczący Komisji Przetargowej stwierdza prawidłowośćdokonania ogłoszenia o
przetargu oraz ustala liczbę otrzymanych ofert.

2.

Przetarg uznajc się za wazny iwiążący, 1eżeli w odpowiedzl na ogłoszenie

Organizatora wpłynie co

o przetargu do
jedna
najmniej
oferta zakupu na maszynę/maszyny lub

urządzenie f u rząd zen ia będące p rzed

3.

m

iotem p rzeta rgu,

Komisja Przetargowa:

a)

otwiera l(operty z ofertami, dokonuje szczegółowej analizy ofert, a następnie odrzuca
oferty nie odpowiadające warunkom zawartym w ogłoszeniu o przetargu, niniejszym
regulaminic lub niezgodne z obowlązującymi prze pisami prawa,

b)

wybiera najkorzystnlelsząz ofert - jedynym

c)

sporządza protokół z otwarcia ofert,

d)

sporządza protokoł z przebiegu przetargu, podając w nim rozstrzygnięcie przetarguwrazz
uzasad

n

l<ryte

rium oceny ofert jest oferowana cena

ieniem.

e)

Protokoł podpisują wszyscy członl<owie Komisji Przetargowej, który następnie zostaje
przedłożonyDyre ktorowi Organizatora do zatwie rdzenia.

f)

O wyborze

o\
b/

Organizatorw ciągu 7 dni roboczych od wyboru oferty nalkorzystniejszej, wzywa pisemnic
Oferenta, l<tory złożyłofertę najkorzystniejszą, do uiszczenia ceny i odebrania maszyny

rty Komisja Przctargowa zawiadamia Ofere ntów niezwiocznie, nie poźniej
niz w terminie do 3 dni roboczych od dnia otwarcia oferty,

lu

h)

b

u

ofe

rządzen ia, wyznaczając mu od powied

n

i

term in.

Bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu, o którym mowa w § 6 ust, 3 lit. g)
niniejszego ReguIaminu, pociąga za sobą s|<utl<i okreś|one w § 4 ust. I0 zd.I niniejszego
Re gu la

minu.

W przypadku złozenia dwoch lub więcej ofert, które będą zawierały najl<orzystniejszą lecz
taką samą cenę w odniesieniu do maszyny/maszyn lub urządzeniaf urządzen o tych
samych numerach inwentarzowych, Oferentom, którzy je złoży|izostanie wyznaczony
termin na złozenie ofert dodatl<owych. Cena zaproponowana w ofercie dodatkowej nie
może być niższa niż cena pie rwszej oferty.
j)

W

przypadku złożenla dwoch Iub więcej r:fert, Organizator jest uprawniony do
prowadzenia negocjacji z oferentami, z zastrzezeniem, iz cena zaoferowana pfz.ez

oferenta w tol<u negocjac1l nie moze byc niż_sza od ceny wynil<ającej ze złożonej
pierwotnie oferty.
k)

Przetarg uwaza slę za zakończony wynikiem negatywnym, jezeli nie wpłynęła ani jedna

oferta lub Komisja Przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunkow
p

l)

rZeta r8u

.

Jeżeli Kupujący nie stawi się bez usprawledIiwienia w miejscu iterminie podanym w
zawiadomieniu, o którym jest mowa w lit. n), Organizator może odstąpić od zawarcia

umowy,

a

wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
m) Maszyna/maszyny

Iub urządzeniefurządzenia będące przedmiotem przetargu zostaną

wydane Kupującemu wraz ze wszystkimi

dol<ume

ntami nie wcześniej, niź po wywiązaniu
wszystkich

Się

warunków złożonej oferty, a w szczegolności po zapłacie ceny.
n)

Odbior przedmiotu przetargu wraz ze wszystklmi dokumentami nastąpi w siedzibie
Organizatora Iub w innym miejscu wskazanym przez Organizatora w dzień roboczy, w
godzinach od 7.00 do 15.00, odbiór zostanie potwierdzony pisemnie przez strony
stosownym protokołem zdawczo-odblorczym i stanowi wydanie rzeczy w rozumieniu art.

54B kodeksu cywilnego. Koszty transportu zakupionych maszyn

i

urządzen pokrywa

Ku puj ący.

o)

Organizator nie odpowiada za wady ukryte
przed m iotem przetargu.

ibraki

maszyn

i

urządzen będących

§7.
posta nowienia końcowe.

1,

Komisja Przetargowa moze wycofać maszynę lub urządzenie

z

przetargu przed jego

rozpoczęciem bez podania przyczyn.

2.

3.
4,

Społka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego ReguIaminu, jednakże zmiana nie moze
nastąpić w tral<cie trwania procedury przetargowej tj. między dniem podania ogłoszenia o
przetargu do publicznej wiadomości, a dniem jego rozstrzygnięcia.
Niniejszy reguIamin stanowi warun|<i przetargu w rozumieniu art.7O1 § 2 kodeksu cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy

l<odel<su

cywiInego.
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