REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ
MASZYN I URZĄDZEŃ
1. Przetarg na sprzedaż maszyn zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu
Ma formę publicznego przetargu pisemnego ofertowego.
2. W przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy złożyli oferty w zaklejonych kopertach
oraz dokonali wpłaty wadium.
3. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium
w wysokości 10% ceny wywoławczej maszyny na : Zakład Konstrukcji Spawanych
Łabędy Sp. z o.o. ul.Mechaników 9, 44-109 Gliwice
Konto: Bank PEKAO SA Oddz. Gliwice
05 1240 4272 1111 0000 4838 1697
lub wpłacić osobiście w kasie Zakładu z zaznaczeniem, której dotyczy maszyny wg
zał. nr 1 z dopiskiem: wadium.
Wadium musi wpłynąć na konto do dnia 29.07.2016 do godz. 14.00
4. Za termin wpływu wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy
sprzedającego.
5. Potwierdzenie wpłaty wadium należy załączyć do oferty lub przedłożyć bezpośrednio
przed otwarciem ofert.
6. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie została wybrana zostanie zwrócone
po rozstrzygnięciu przetargu
- zwrot na konto podane przez oferenta
- zwrot gotówki w kasie Zakładu
7. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy jeżeli Nabywca uchyli się od zawarcia umowy lub
nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie.
8. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem Przetarg- maszyna nr …………wg zał. nr 1
należy składać pocztą na adres: Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o
ul.Mechaników 9, 44-109 Gliwice, lub osobiście w Biurze Zarządu pok. Nr 106
w godz. 8.00 – 14.00.
9. Oferta powinna zawierać wypełniony formularz wg wzoru – zał. nr 2 , który zawiera:
- nazwę firmy lub imię i nazwisko oferenta, adres firmy , nr telefonu
- oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza (podać cyframi i słownie)
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży
i stan techniczny nie budzi jego zastrzeżeń
- oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem przetargu i nie wnosi zastrzeżeń do jego
warunków
- oświadczenie, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuje się do zapłacenia
ceny nabycia nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu
- oświadczenie oferenta, że pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni od dnia złożenia
- podpis oferenta
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- potwierdzenie wpłaty wadium
10. Maszyny i urządzenia będące przedmiotem przetargu można oglądać u sprzedającego
w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu terminu od dnia 12.07.2016 do dnia 29.07.2016.
włącznie.
Osoba kontaktowa: Ryszard Lasota nt Tel. 32/ 734 67 29 e-mail:lasota@zks.com.pl
11. Cena wywoławcza maszyn i urządzeń została ustalona w oparciu o operat szacunkowy,
sporządzony przez Zakład Usług Techniczno-Budowlanych B&B Sp. c. w Zabrzu.
12. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza.
13. Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu.
14. Przetarg zostanie rozstrzygnięty na rzecz oferenta, który złoży ofertę z najwyższą ceną
nabycia, nie niższą niż cena wywoławcza.
15. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
daty rozstrzygnięcia przetargu.
16. Oferty złożone po terminie podlega zwrotowi bez jej otwarcia.
17. Oferty, które nie spełniają wymagań zawartych w punkcie 8 i 9 regulaminu, będą przez
sprzedającego odrzucane i nie będą rozpatrywane.
O odrzuceniu oferty, oferent zostanie poinformowany.
18. Termin składania ofert ustala się na dzień 29.07.2016 do godz. 14.00
19. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2016 o godz. 10:00 w siedzibie
Sprzedającego.
20. Z przebiegu przetargu zostanie sporządzony protokół.
21. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę, organizator przetargu
może przeprowadzić przetarg w formie aukcji (licytacja ustna) przy udziale tych
oferentów, jako dalszy ciąg przetargu pisemnego. W takim przypadku oferentów
informuje się o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie aukcji oraz jej
warunkach.
22. W razie nie dokonania w toku aukcji choćby jednego postąpienia , sprzedający zastrzega
sobie prawo dowolnego wyboru oferenta spośród oferentów biorących udział w aukcji.
23. Termin i miejsce zawarcia umowy po aukcji wyznaczy organizator przetargu.
24. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi w ustalonym dwustronnie terminie za protokołem
zdawczo-odbiorczym po uiszczeniu przez Nabywcę należnej kwoty i zawarciu umowy
kupna sprzedaży.
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25. Odbioru maszyny dokonuje nabywca we własnym zakresie w godzinach pracy
sprzedającego.
26. Odbiór i załadunek maszyn, odbywał się będzie transportem nabywcy i na jego koszt oraz
jego staraniem.
27. Odpowiedzialność za zniszczenia powstałe na skutek niewłaściwie wykonanych prac
związanych z załadunkiem i transportem nabytej maszyny ponosi nabywca.
28. Sprzedający zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w maszynach
przeznaczonych do sprzedaży.
29. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanego towaru.
Zakupiony sprzęt nie podlega reklamacji.
30. Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego regulaminu.
31. Zakład konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość
unieważnienia procedury przetargowej bez podania przyczyn oraz możliwości zamknięcia
przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
32. Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości tj. na stronie
internetowej oraz Dzienniku Rzeczpospolita .

3

