REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ MASZYN
1. Przetarg na sprzedaż maszyn do niniejszego regulaminu ma formę publicznego
przetargu ustnego ofertowego (licytacji).
2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium
w podanej niżej wysokości 10% ceny wywoławczej na konto szkoły
3. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek ZSZ na
konto szkoły najpóźniej na dzień przed terminem przetargu tj. 11 grudnia 2019r do
godz.15.00
4. Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu.
5. Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu przetargu sprawdza, czy oferenci
w terminie wnieśli wadium w żądanej wysokości wraz z dowodem tożsamości.
6. Wadium założone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone zostanie
na poczet ceny.
7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
• żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej
• gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży
8. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferta nie została wybrana zostanie
zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.
9. Cena wywoławcza została ustalona na podstawie wartości środka trwałego.
10. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza (netto)
11. Przetarg zostanie rozstrzygnięty na rzecz oferenta, który złoży ofertę z najwyższą ceną
nabycia, nie niższą niż cena wywoławcza. przetarg w formie aukcji (licytacja ustna)
12. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od
daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieuregulowania przez nabywcę ceny
w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu to na tę okoliczność zostanie
sporządzony protokół.
13. Oferent, który nie spełni wymagań zawartych w pkt. 3 i 11 będzie przez komisję
odrzucony i nie będzie rozpatrywany. O odrzuceniu oferent zostanie poinformowany.
14. Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019r. o godzinie 12.00 w Zespole Szkół
Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich ul. Wrocławska 17 sala nr 51( budynek warsztatów
szkoły)
15. Przetarg na sprzedaż maszyn prowadzi komisja powołana przez dyrektora szkoły.
16. Do obowiązków komisji należy m.in.: zamieszczenie obwieszczenia o przetargu,
udzielenie wyjaśnień oferentom, dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz
rozstrzyganie uwag i zastrzeżeń oferentów.
17. Komisja pełni swoje obowiązki od momentu jej powołania do dnia zatwierdzenia przez
dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich,
protokołu komisyjnego przebiegu przetargu.
18. Z przebiegu przetargu sekretarz komisji przetargowej, sporządzi protokół, który
zawierał będzie:
a) oznaczenie miejsca i terminu przetargu,
b) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,
c) imiona i nazwiska, adresy osób składających oferty oraz wysokość cen podanych
w złożonych ofertach,
d) imię i nazwisko oraz adres osoby, która zaoferowała najwyższą cenę,
e) podpisy osób prowadzących przetarg.
19. Sporządzony protokół ze sprzedaży maszyn przedkłada się do
zatwierdzenia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul Wrocławska 17
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20. Po ustaniu postąpienia organizator przetargu, uprzedzając obecnych, wywołuje
trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi,
który zaoferował najwyższą cenę.
21. Za zakupione maszyny i urządzenia zostanie wystawiona faktura VAT.
22. Wydanie maszyn następuje niezwłocznie ( 3 dni) po zapłaceniu ceny nabycia, okazaniu
dowodu wpłaty i zawarciu umowy kupna sprzedaży.
23. Odbioru maszyn dokonuje nabywca we własnym zakresie w godzinach
od 9.00 do 14.00.
24. Odbiór maszyn odbywał się będzie transportem nabywcy i na jego koszt oraz jego
staraniem w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
25. Odpowiedzialność za zniszczenia powstałe na skutek niewłaściwie wykonanych prac
związanych z załadunkiem i transportem maszyn ponosi nabywca.
26. Sprzedający zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w maszynach
przeznaczonych do sprzedaży.
27. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanego
towaru. Zakupiony sprzęt nie podlega reklamacji.
28. Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego regulaminu.
29. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich
zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podawania
przyczyn.
Przeznaczone do sprzedaży maszyny i urządzenia: można obejrzeć w Zespole Szkół
Zawodowych 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. Wrocławska 17 codziennie od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 w terminie od 26 listopada do 10 grudnia 2019 r.
Osoba wyznaczona do kontaktu ( Janusz Labok) – Tel. 74 8151647
Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości tj. na stronie
internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych
w Ząbkowicach Śląskich.

Dyrektor Zespołu
Ryszard Pawłowski
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