.

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAZ MIENIA RUCHOMEGO
"

1.
2.
1.

2.

Postanowienia Ogólne
§1

Orgarizatorem przetargu jest OśrodekSportu i Rekreacji ,,Sulechowianka" w Sulechowie
ul. Licęalna 10b, 66-100 Sulechów.
Przedmiotem przetargu jest sprzedużmieniaruchomego - 4 sń. odZelaziaczy.
§2

Przetargma charaktet przetargu ofertowego pisemnego.
W przetargu mogą wziąó tldziń wszystkie osoby i podmioty, posiadające zdolnośćdo
czynnościPrawnych.
§3

Wszczęcie niniejszego przetargl następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetar]gu na
stronie internetowej: www.bip.sulechow.pl oraznatablicach ogłoszeń Organizatora.
Cena wywolawcza

1.

2.

§4
Cena wywoławcza 4 szt. odżęlaziaczy sprzedawanych jako komplet wynosi 10.000100 zł.
(słownie: dziesięó tysięcy 00/100 złoĘch).
SprzeduZ, nie może nastąpió

zacenęniższąod ceny wywoławczej,

Oferty - termin i miejsce składania, wymogi formalne.
§5

1. Oferty składa się w formie pisemnej do dnia I4.07.20t7 r.) w siedzibie OSiR
,,Sulechowianka" w Sulechowie ul. Licealna 10b, 66-100 Sulechów, w zamkniętej,

2.
3.

4.

.

5.

1.

ńeprzezłoczystej kopercie opatrzonej nzwą(imieniem i nazwiskiem) i adresem oferenta,
z dopiskiem ,,Pr7etarg na sprzedaż mienia ruchomego 4 szt. odżelaziaczy".
Ofertę mozna także przesŁać za pomocą maila kadry@osirsulechow.p|, przy czym
oryginał oferty musi zostać niezwłocznie dostarczony na adres podany powyżej.
Do odbycia przetatgu wystarcza zŁożęniejednej oferty spełniającej wszystkie wymagania
wynikaj ące z niniejszego regulaminu.
O waznośćoferty decyduje data wpĘwu oferty do OSiR,,Sulechowianka" w Sulechowie,
anie data jej wysłania przesyłkąpocztową lub kurierską.
WaruŃiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium nazasadach zgodnych z § 7
ust. l niniejszego regulaminu.

-

§6

Oferta winna zańerać:.
1) Formularz Oferty sporządzony zgodnie ze wzoręm stanowiącym załącznik nr
niniej szego regulaminu;
2) Dokument charakteryzuj ący oferenta:

2

do

w przpadku, gdy oferentem jest osobą ftzyczną- kserokopię dokumentu tozsamości potwierdzo ną za zgodnośó z oryginałem przęz oferenta,

w przypadku, gdy oferentem ńe jest osoba ftzyczna - kserokopię stosownego dokumentu

rejestracyjnego (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalnościgospodarczej lub
wypisu z KRS) - potwierdzonąza zgodnośćz oryginńemprzęz oferenta,
w przypadku reprezentowania oferenta przęz pełnomocnika - pełnomocnictwo udzielone
przęz umocowane osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie oryginału.
2. Oferta oraz wszystkie do niej zńącznik muszą być podpisane przez oferenta lub osoby
upowaznionę do jego reprezentowania.
J. Oświadczenieoferenta, żę znany jest mu stan techniczny odżelaziaczy będących
przedmiotemPrzetargu i z tytułu ewentualnych wad ukrytych nie będzie wnosił roszczeń
w stosuŃu do OSiR,,Sulechowianka" w Sulechowie.

Wadium
§7

l. Wadium należy wnieśó na kontu OSiR ,,Sulechowianka" w Sulechowie nr 90 1020 5402
0000 0902 0135 5999 PKO BP Oddział Sulechów, w wysokościl0%o ceny wywoławczej,
wymienionej w§4ust. l wterminiedo 14.07.2017 r.
2. Zamawiający będzie uważń wadium wniesione w pieniądzu za ńożone w oznaczonym
terminie, jeże|i ptzed upĘwem tego terminu kwota wadium wpłynie na wskazany w § 7
ust. 1 rachunek Organiz atora przetatgu.

Wykonawca, który nie złożywadium w wymaganej wysokości lub z przekroczeniem
terminu oznaczonego w spęcyfikacji albo bez zachowania wymaganej formy zostanie
wykluczony z postępowania, a jego ofęrta uznana za odrzuconą.
4. Wadium pozostałym uczestnikom,którzy nie wygralt przetargu zwraca się niezwłocznie,
jednak nie później niz do 7 dni po zamknięciu lub odwołaniuprzetargu (|eżeli dniem tym
jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny dzień, dniem wypłaty jest najblizszy dzień
roboczy) na konto bankowe, którego numer podany zostaŁ na formularzu ofertowym.
3.

§8

Oferent może wycofać ofertę przedupływem terminu do składania ofert.

Komisja przetargowa
§9

1. Do

przeprowadzenia ptzetargu Organizator przetargu powołuje Komisję Przetargową
w składzie:
Łuasz Duch - Przewodniczący Komisji
Emilia Balcerek - członek komisji
Ewa Kobylczak- członek komisji

Przetargowa w imieniu Orgańzaton ptzetargu przeprowadza postępowanie
przetargowe, w szcze gólno ści

2, Komisja

:

1) sprawdza wa:żnośó ofert,

i

'

proponuje wybór jako najkorzystniejszej, wużną ofertę
2) dokonuje oceny ofert
znajvlyższą ceną
3) rozstrzyga uwagi i zastrzeżónia oferentów,
4) w razie ustalenia, ze kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, kontynuuje ptzetng
w formie aŃcji między tymi oferentami.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu

2.
3.
4.

1.

l)

§10
17.07.2017

r. o

godz.1000

w OSiR,,SulechowiaŃa"

w Sulęchowie ul. Licealna l0b, 66-100 Sulechów
Otwarcie ofert stanowi jawną częścprzetatgu.
Ocena ofert odbywa się bez udziału oferentów i stanowi częśćniejawnąprzetatgu.
W części niejawnej komisja dokona sprawdzenia kompletności ofert i dokona wyboru
oferty naj korzystniej szej .

§l1

Oferta ńożona w przetargu jest niewazna, jeżeli:
jest niezgodna
treściąogłoszenia o przetargu pisemnym i/lub treściąniniejszego
regulaminu,

z

2) do oferty nie dołączono dokumentów wymienionych w § 6 ust. l i ust.3,
3) nie zostńa podpisana ptzez oferenta (w przypadku osób ftzycznych) lub

2.

osobę

upełnomocnioną do reprezentowania oferenta (w przypadku podmiotów).
Oferta ńożonapo terminie podlega zwrotowi bez otwierania.
§12
przetargowa uzna za najkorzystniejszą ofertę z najwyższą cenę, z zasttzeżeniem
poniższych ustępów.
W razię stwierdzenia, że co najmniej dwóch oferentów zaproponowńo najwyższą cenę
w tej samej wysokości (zbieżnośćofert) Organizator przeprowadzi drugi etap ptzetargu
w formie licytacji ustnej. W takim przypadku oferentów informuje się o terminie i miejscu
kontynuacj i przetar gl w formie licytacj i.

1. Komisja

2,

3. Osoby przybyłe w imieniu
4.
,

5.
6.

7.

l.

oferentów powinny posiadać prawidłowe

i

wużne

pełnomocnictwo do udziału w tej częściprzetargu w formie oryginafu.
Ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana przez oferentów zakwalifikowanych do
licytacji.
Ustala się minimalną wysokośćpostąpienia w licytacji na200,00 zł.
Po ustaniu postąpień Organizatot przetargu, uptzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie
ostatnią najwyższą cenę, zamykaprzetargi udzielaptzybicia oferentowi, który zaofercwń
najwyższącenę.
W razie niedokonania w toku licytacji choćby jednego postąpienia przetarg zostaje
nierozstrzygnięty.
§13
Oferent, którego oferta zostaŁawybrana jestzvviązany ofertą do 30 dni.

!'i'+{ł$W

2. Termin i miejsce zawarciaumowy zostanie ustalony pomiędzy stronami nie pózniej niż
14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
J.

Wszelkie koszty transakcji zakupu przedmiotu przetargu obciĘają oferenta.

Unieważnienie przetargu

1.

2.
3.

§14
Przetatgmoze byó uniewazniony w kazdym czasie, bez wyboru którejkolwiek oferty.
Organizator przetargu nie jest zobowiązany podawaó oferentom ptzyczyl uniewźnienia
przetargu.

W razie uniewaznieniaprzetargu, oferentom nie przysługują jakiejkolwiek roszczenie
wobec Organizato ra przetargu z tego tytułu

Protokół zprzetarga

l.

§15
Z przebiegu prac Komisji Przetargowej spotządza się protokół.

ż. Treśó protokołu zańera

wszystkie informacje dotyczące przebiegu przetarga,
w szczegóIności informacje o ilościzłożonychofert, wyniku sprawdzania ważnościofert
i ewentualnym odrzuceniu ofert, wyborze najkorzystniejszej oferty, zamknięciu przetargu
bez wyboru którejkolwiek oferty, odwołaniu lub uniewaznieniu przetargu.
postanowienia końcowe
§16

l. Zbywane mienie ruchome mozna oglądać w siedzibie Organizatora tj.: OSiR
,,Sulechowianka" w Sulechowie ul. Licealna 10b, 66-100 Sulechów w dniach od

01.07.20t7 r, do 14.07.20t7 r. w godzinach od 0700 do 1500,
2. Szczegółowe informacje o przebiegu przetargu i wystawionym środku trwałym można
uzyskaó telefonicznie pod nr 068 4l9 04 04 od poniedziałku do piątku w godzinach
a
J.

od 0700 do l500.
Wynik postępowania przetargowego zostanie ogłoszony na stronie www.bip.sulechow.pl
otaz na tablicy ogłoszeń OSiR.
§17
z oferentów jestzńązany ztreściąniniejszegoregulaminu oraz postanowieniami
ogłoszenia o przetargu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio
przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.

1. Kńdy

2.

DYBEKToR

Ośrodka Sportu i Rekreac;l

su lechorivia nka w s_dechowie

Załączniki;
l. oświadczenieo ananym stanie technicznym odżelaziaczy
2. formularz oferty
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miejscowośći data

Dane ofęrenta:
Imięi nazwisko/nazwa:
Adres:

Nip
Telefon
Adres e-mail
Nr rachunku bankowego

oFERTA
Odpowiadają na ogłoszenie o prz.etarga, którego przedmiotem jest spruedaż 4 szt
ollżelaziacty, będących na wyposażeniu OśrodkaSportu i Rekreacji ,,Sulechowianka" w

Sulechowie składam ofertę zakupu przedmiotolvych odżelaziaczy, za kwotę:
słownie złoĘch:

1. Oświadczam,że zapontńemlam

2.

się z regulaminem przetargaorazwarunkami

zawaĘmi w ogłoszeniu przetargu i akcepfuj ę je bez zaśtzeżęń.
Oświadczam,ze jestem zobowiązany treściąoferty do dnia przeniesienia własnościdw

lltządzeń.
,3. Do niniejszej oferty dołączam:
1) kserokopię dowodu tożsamości*
2) aktualny odpis z KRS
3) aktualny wpis z ewidencji działalnościgospodarczej*
4) pełnomocnictwo*
5) potwierdzenie wpłaty wadium
*nĘotrzebne skreślić

czytelny podpis składającego ofertę
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oŚwrłuczEME

o
o

Oświadczam , że znarty mi jest tan technic

ny

odż.etaziaczy oparametach:

O 1800, V- 5,3 m3 rokprodukcji 1993,
Q 1200, V- 2,15

Ń

rok prodtrkcji 1988

będących przedmiotem przetargu i z Ęrtufu ewentualnych wad ukrytych nie będę wnosił/a

toszłz.ęhw stosunku do OśrodkaSportu I Rekreacji,,Sulechowianka"

w Sulechowie.

czytelny podpis składającego ofertę,

