REGULAMIN PRZETARGU OFERTOWEGO PISEMNEGO
którego przedmiotem jest sprzedaż przedmiotów
pralniczych
będącego na wyposażeniu zakładu karnego w Jastrzębiu - zdroju
Postanowienia Ogólne
1,

2.

Lp.

§1
zal<ład karny w Jastrzębiu zdroju,
44 - 268 Jastrzębie - Zdroj, ul, Norwid a 23.
pzedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w składniki majątku
ruchomego:
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podstawą przeprowadzenia przetargu jest Rozporządzenie
Rady Minlstrriw z
dnia 21 maja 2010 r, w sprawie sposobu i trybu gospodarowania skłaclnikanli
rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposazone są jeclnostki bud.zctowe
(Dz. U, z 2010 r, Nr 114 poz. 76I).
4. Dopuszczalny jest zakup dowolnych składników majątku
ruchon^łegil
wymienionych w ust. 1
3.

§2

1. Przetarg ma charakter przetargu ofertowego pisemnego nieograniczonego.
2. W przetargu mogą wziąc udział wszystkie osoby i podmioĘ posiJdalące
zdolnośćdo czynnościprawnych,

3. W przypadku złożenia wniosku (za!ącznlr !ł-_!) przez inną jednostkę

iub

jednostkę samorządu terytorialnego bądźinsĘtucję gospodarki budzetowej za
pośrednictwem organu wykonującego wobec tej insĘtucji funkcję organu
załozYcielskiego Organizator przewiduje mozlirllość nieodpłatneqo pizekazania
na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

§3
Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez łpubiikowanie ogłcszenia cl
Przetargu w siedzibie Zakładu Karnego w Jastrzębiu .- Zdroju w miejscu ogolllrr:
dostępnym, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej; wlyly.§ijŁ§uą:.fiqŁv.trj,1

i

Cena wywoławcza
§4

1. Cena wywoławcza przedmiotów wynosi odpowiednio:
NaZWa rodzajU składn ka mająikU rUchomeqo

Es 14 E rok pradukcji:2jaz
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2.

Sprzedaż nie moze nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

OferĘ - termin i miejsce składania, wymogi formalne
§5

1. Ofeny składa się w formie pisemnej do dnia 31 lipca 2OL4 r. do godz.
10.00, w Sekretariacie Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju
(budynek administracji), w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie
opatrzonej nazwą imieniem, nazwiskiem i adresem oferenta, wyraźnym
opisem:

Utządzenia pralnicze- nie otwierać przed
dniem 37 lipca 2O74 r, przed godz, 70.30"
,

Do odbycia przetargu wystarcza złozenie jednej ofeĘ spełniającej wszystkie

wymagania wynikające z niniejszego regulamłnu.
2. O waznoŚci oferty decyduje data i godz, wpływu ofeĘ do Zakładu Karnego

w Jastrzębiu Zdrolu, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową

lub

kurierską.

3. Warunkiem złożeniaoferty jest wniesienie wadium w wysokości 10%
wywoławczej, tj. odpowied

n

szarka Es 14 E ro[ produkcji: 2002
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3.1Wadium nalezy wnieśćprzed upływem terminu składania ofert.
3.2Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu,

3.3Wadium jest wpłacane na rachunek bankowy Zakładu Karnego w
Jastrzębiu

-

Zdroju

NBP 0/0 Katowice 86 1010 1272 3069 0013 9120 0000

3.4Za termin wniesienia wadium w formie pienięznej przyjmuje się termin

uznania na rachunku Zamawiającego.
3.5 Zasady zwrotu wadium
a) Wadium złożone przez oferentów, których ofefi nie zostały wybrane
lub zostały odrzucone/ zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od
dnia dokonania wyboru lub odrzucenia ofeĘ.
b) Wadium złożone praez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
c) Wadium jest równiez zwracane oferentowi, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert, odbywa się to na podstawie
pisemnego wniosku oferenta.
3.6 Przepadek wadium
Zakład Karny w Jastrzębiu - Zdroju zatrzyma wadium w przypadku, gdy
oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży,
:

§6

1. Oferta winna zawierać:
1) Formularz Ofefty, sporządzony zgodnie
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;
2) Dokument charakteryzujący oferenta

ż..a)

w

ze

wzorem stanowiącym

:

przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczną
kserokopię dokumentu tozsamości- potwierdzoną za zgodnośćz

oryginałem przez oferenta,
w przypadku, gdy oferentem nie jest osoba fizyczna kserokopię stosownego dokumentu rejestracyjnego (zaŚwiadczenia o
KRS)
wpisie do ewidencji działalnościgospodarczej lub wypisu
potwierdzonąza zgodnośćz oryginałem przez oferenta,

2..b)

z

w przypadku reprezentowania oferenta przez
pełnomocnika pełnomocnictwo udzielone przez umocowane osoby,

2..c)

2.

3.

zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie oryginału.
Oferta oraz wszystkie do niej załączniki muszą być podpisane przez oferenta
lub osoby upowaznione do jego reprezentowania.
Oświadczenieoferenta, że znany jest mu stan techniczny urządzeń pralniczych
będącego przedmiotem przetargu i z Ętułuewentualnych wad ukryĘch nie
będzie wnosił roszczeń w stosunku do Zakładu Karnego w Jastrzębiu - Zdrolu
- załącznik nr 3.

§7

Oferent moze wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert,

Komisja przetargowa
§8

- 1. Do przeprowadzenia przetargu Organizator przetargu powołuje Komis;ę
Przetargową w składzie trzyosobowym.

2, Komisja Przetargowa

w

imieniu Organizatora przetargu przeprowadza

postępowanie przetargowe/ w szczególności

:

1) sprawdza waznośćofeft,
2) dokonuje oceny ofert i proponuje wybór jako najkorzystniejsze;/ wazną

3)

4)

ofertę z najwyzszą ceną,
rozstrzyga uwagi i zastrzeżenia oferentów,

w

razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę,
konĘnuuje przetarg w formie aukcji między Ęmi oferentami.
§9

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2074 r. o godz. 10.30 w siedzibie

2.
3.

4.

Zakładu Karnego w Jastrzębiu - Zdroju, ul. Norwida 23 - Świetlica - budynek
administracji.
Otwarcie ofeft stanowi jawną częścprzetargu.
Ocena ofeft odbywa się bez udziału oferentów i stanowi częŚc niejawną
przetargu.
W częściniejawnej komisja dokona sprawdzenia kompletnoŚci ofert i dokona
wyboru ofeĘ najkorzystniejszej.

§10

1. Oferta złożona w przetargu jest niewazna, jezeli:

1) jest niezgodna z treściąogłoszenia o przetargu pisemnym i/lub treŚcią
ni niejszego regulami nu;
2) do oferty nie dołączono dokumentów wymienionych w § 6 ust, 1 i ust.

3)

2.

3;

nie została podpisana przez oferenta (w przypadku osób fizycznych) lub
osobę upełnomocnioną do reprezentowania oferenta (w przypadku
podmiotów);
Ofefta złożona po terminie podlega zwrotowi bez otwierania.

§11

z najwyższą cenę/
z zastrzeżeniem ponizszych ustępów.
ż. W przypadku okreŚlonym w § 2 ust. 3 Komisja podejmie decyzję o
nieodpłatnym przekazaniu na rzecz wnioskodawcy zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 2l maja 2010 r, w sprawie sposobu i trybu
gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w ktory
wyposazone są jednostki budzetowe (Dz. U. z201,0 r. Nr 114 poz.76I).
3, W razie stwierdzenia, że co najmniej dwóch oferentów zaproponowało
najwyzszą cenę w tej samej wysokości (zbieznośćofert) Organizator
przeprowadzi drugi etap przetargu w formie licytacji ustnej. W takim
przypadku oferentów informuje się o terminie i miejscu kontynuacji przetargu
w formie licytacji.
4. Osoby przybyłe w imieniu oferentów powinny posiadaĆ prawidłowe i wazne
pełnomocnictwo do udziału w tej częŚci przetargu w formie oryginału.
1. Komisja przetargowa uzna za najkorzystniejszą ofertę

5. Ceną wywoławczą będzie

6.
7,
8.

cena

prze

zaproponowana

oferentów

zakwalifikowanych do licytacji.
Ustala się minimalną wysokośćpostąpienia w licytacji na 60zł.
Po ustaniu postąpień Organizator przetargu, uprzedzając obecnych, wywołuje
trzykrotnie ostatnią najwyzszą cenę/ zamyka przetarg udziela przybicia
oferentowi, który zaoferował najwyż.szą cenę.
W razie niedokonania w toku licytacji choĆby jednego postąpienia przetar9
zostaje n ie rozstrzyg n ięty.

i

1.

§12
Oferent, którego ofefta została wybrana jest związany ofertą do czasu

przeniesienia własnościpojazdu.
2. Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony pomiędzy stronami nte
póŹniej niż 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
3. Wszelkie koszty transakcji zakupu urządzeń pralniczych obciązają oferenta.

1.

Unieważnienie przetargu
§13
Przetarg moze zostaĆ uniewazniony w kazdym czasie, bez wyboru
którejkolwiek oferty.

2.

Organizator przetargu nie jest zobowiązany podawać oferentom przyczyny
un

3.

iewaznienia przeta rgu.

W razie uniewaznienia przetargu, oferentom nie przysługują
jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora przetargu.

z tego

tytułu

Protokół z przetargu
§14

1.

2.

Z przebiegu prac Komisji Przetargowej sporządza się protokół,
TreŚĆ protokołu zawiera wszystkie informacje doĘczące przebiegu przetargu,
w szczególnoŚci informacje o iloŚci złożonych ofeft, wyniku sprawdzania
waznoŚci ofert i ewentualnym odrzuceniu ofeft, wyborze najkorzystniąsze;
oferĘ zamknięciu przetargu bez wyboru ktorejkolwiek z ofert, odwołaniu lLrb
uniewaznieniu przetar9u.

1.

postanowienia końcowe
§15
Zbywany przedmioty mozna oglądaĆ w siedzibie Organizatora Zakład Karny

ul. Norwida 23, 44 - 268 Jastrzębie - Zdro1, w terminie: 23-25 lipca 2014 r, w
godzinach: 9.30 - 13.30.
2. Informacji udzielają na temat:
a) przetargu - ppor. Krzysztof Niczek tel. (32) 475 92 58
chor. Agnieszka Grabiec tel. (32) 475 92 57
b) przedmiotów pralniczych i jego oględzin - kpt, Paweł Wcisło tel. (32)
475 92 55, chor. Agnieszka Grabiec tel. (32) 475 92 57
3. Wynik postępowania przetargowego zostanie ogłoszony
stronre
www.sw.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Karnego w
Jastrzębiu - Zdroju.

na

§16

a.1.
Każdy z oferentów jest związany treściąniniejszego regulaminu
postanowieniami
oraz
ogłoszenia o przetargu pisemnym.
niniejszym regulaminie
a.2.
sprawach nieuregulowanych
stosuje się odpowiednio przepisy prawa/ w tym przepisy kodeksu cywilnego.

W

w

Załączniki:
1. wniosek o nieodpłatne przekazanie
2. formularz ofeĘ
3. oświadczenie o znajomościstanu technicznego pojazdu
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Załącznik nr 1
(miejscowość i data)

WNIOSEK O NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów

z

dnia

2I

maja 2010 r. w

sprawie sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego/ w

który wyposazone są jednostki budzetowe wnioskuję
urządzenia l urządzen pra l niczych x
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1,

x niepotrzebne skreślić
Dane Podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie:
Nazwa Podmiotu:
Adres:

REGON:

Numer NIP:
Telefon:

Oświadczam, że przekazane urządzeniel urządzania* pralnicze zostanielzostanąx
odebrany/odebranex

w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo

odbiorczym.

(czytelny podpis osoby upoważnione;)

-

