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REGULAMIN PRZETARGU oFERToWEGo PISEMNEGo
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Postanowienla Ogólne

."§'_,;P,"obrganizatorem przetargu
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§1

jest Zi*łaa Karny w Jastrzębiu

44 - 268 Jastrzębie - Zdroj, ul. Norwida 23.
Przedmiotem przetargu jest spzedaż:

Zdrolu,

Zespół prądotwórczy Ausonia, moc 250 kvA/rok produkcji: 1999
silnik: PERKINS PHASER 2006TG2Ą PMDNICA SATURNO PE
0250 sWD
3. Ocena stanu technicznego Zespół prądotwórczy Ausonia zbywanego w
drodze niniejszego przetargu stanowi załączniki nr 1do niniejszego regulaminu.

4.

Podstawą przeprowadzenia przetargu jest Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania
niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z2017 rokupoz.729)

4

§2

1. Przetarg ma charakter przetargu ofertowego pisemnego nieograniczonego.
2, W przetargu mogą wziąc udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające zdolność
do czynnościprawnych.

lt2) przez inną jednostkę lub
jednostkę samorządu terytorialnego bądź insĘtucję gospodarki budzetowej za
poŚrednictwem organu wykonującego wobec tej insĘtucji funkcję organu
załozycielskiego Organizator przewiduje mozliwośćnieodpłatnego przekazania na

3, W przypadku złożeniawniosku (zlĘcznjk_

podstawie protokołu zdawczo

-

odbiorczego.

§3

Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia
o przetargu w siedzibie Zakładu Karnego w Jastrzębiu - Zdroju w miejscu ogólnie
dostępnym (tablica ogłoszeń) | oraz na stronie internetowej: www.bip.sw.gov.pl

1, Cena wylłoławcza wynosi:

Cena wywoławcza
§4
54 B45,I0 zł brutto

2,

Sprzedaz nie moze nastąpić za cenę niższąod ceny wywoławczej.

Ofefi -

termin i miejsce składania/ wymogi formalne
§5

1. OfeĘ składa się w formie pisemnej do dnia 9 listopada 2OL7 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:
" r?dotwórczv Ausonia - nie otwierać przed

-

dniem 9listopada 2077 r. prz€d aodz. 70.30"

Do odbycia przetargu wystarczy złożeniejednej oferty spełniającej wszystkie

wymagania wynikające z niniejszego regulaminu.
2. o-wazności ofeĘ decyduje data godz. wpływu oferty do Zakładu Karnego
w Jastrzębiu - Zdroju, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
3. Warunkiem złożeniaoferty jest wniesienie wadium w wysokoŚci l0o/o cenY
wywoławczej, tj,: 5 484151 zł (pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery zł

i

5U100)
3.1Wadium nalezy wnieśćprzed upływem terminu składania ofert.
3.2Wadium wnosi się wyłącznie w GOTOWCE.
_
3.3Wadium jest wpłacane w kasie Za?adu Karnego w Jastrzębiu Zdroju,
3,ĄZa termin wniesienia wadium w formie pienięznej przyjmuje się wpis do

kwitariusza przychodowego
-wJastrzębiu-Zdrolu.

w dziale

finansowr/m Zakładu Karnego

3.5 Zasady zwrotu wadium:

a) Wadium złożoneprzez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub
zostały odrzucone t zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia
dokonania wyboru lub odrzucenia ofefi.
b) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
c) Wadium jest równieżzwracane oferentowi, który wycofał ofertę Przed
upływem terminu składania ofert, odbywa się to na podstawie pisemnego

wniosku oferenta.

3,6. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku, gdy oferent, który wygrał
przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

§6

1. Ofeńa winna zawierać:
1) Formularz OfeĘ, sporządzony zgodnie

ze

wzorem

stanowiącym

załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu;
2) Dokument charakteryzujący oferenta
a) w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczną - kserokopię dokumentu
tozsamości - potwierdzoną za zgodnoŚc z oryginałem przez oferenta,
b) w przypadku, gdy oferentem nie jest osoba fizyczna kserokopię
wPisie
stosownego dokumentu rejestracyjnego (zaŚwiadczenia
potwierdzonąza
do ewidencji działalnościgospodarczej lub wypisu z KRS) zgodnośćz oryginałem przez oferenta,
pełnomocnika
przypadku reprezentowania oferenta
c)
pełnomocnictwo udzielone przez umocowane osOby, zgodnie
z obowiązującymi przepisami w formie oryginału.
oferta oraz wszystkie do niej załączniki muszą byĆ podpisane przez oferenta lub
osoby upowaznione do jego reprezentowania.
:

o

przet

w

2,

§7

Oferent moze wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert.

1.

Do

Komisja przetargowa
§8
przeprowadzenia przetargu Organizator przetargu powołuje Komisję

Przetargową w składzie trzyosobowym.

w

2, Komisja Przetargowa

imieniu Organizatora przetargu

postępowanie przetargowe/ w szczególności
a) sprawdza prawidłowośćogłoszenia przetargu;

przeprowadza

:

b) ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wymaganego
wadium we wskazanym terminie, miejscu i formie;

c)otwiera kopert!

z

ofertami złożone w terminie

w ogłoszeniu o przetargu.

i

miejscu wskazanym

d) sprawdza waznośćofeft,
e) dokonuje oceny ofeft i proponuje wybór jako najkorzystniejszej, wazną ofertę
z najwyższą ceną,

z zapisem § 19 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w+sprawie szczegółowego
sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku .Skarbu Państwa
(Dz. U. z2Ot7 roku poz. 729),
g) w razie ustalenia, ze kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę/ konĘnuuje
przetarg w formie aukcji między Ęmi oferentami.
f) komisja przetargowa odrzuca ofertę zgodnie

§9
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 listopada 2OL7 r. o godz. 10.30 w siedzibie
Zakładu Karnego w Jastrzębiu - Zdroju, ul. Norwida 23 - świetlica - budynek
administracji.
2. Otwarcie ofert stanowi jawną częśćprzetargu.
3, Ocena ofert odbywa się bez udziału oferentów
stanowi częścniejawną
1.

i

przetargu,

4,

W częŚci niejawnej komisja dokona sprawdzenia kompletności ofert i dokona
wyboru

1,

ofeĘ najkorzystniejszej.

§10

Oferta złożonaw przetargu jest niewazna, jezeli:

a)

jest niezgodna

z

treŚcią ogłoszenia

niniejszego regulaminu;

2.

o

przetargu pisemnym i/lub treścią

b) do oferty nie dołączono dokumentów wymienionych w § 6 ust. 1;
c) 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.

komisja przetargowa uzna

za

§11
najkorzystniejszą ofertę

z

najwyższą ceną/
z zastrzeżeniem ponizszych ustępów.
2. W przypadku okreŚlonym w § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4
kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania
niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 20t7 roku poz. 729)
Komisja podejmie decyzję o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz wnioskodawcy;
3. W razie stwierdzenia, że co najmniej dwóch oferentów zaproponowało najwyższą
cenę w tej samej wysokoŚci (zbieznoŚĆ ofeft) Organizator przeprowadzi drugi
etap przetargu w formie aukcji między wmi ofertami. w takim przypadku
oferentów informuje się o terminie i miejscu konĘnuacji przetargu w formie
1.

aukcji,

4.
5.

Osoby przybyłe w imieniu oferentów powinny posiadać prawidłowe i wazne
pełnomocnictwo do udziału w tej częściprzetargu w formie oryginału.

ceną

wywoławczą będzie

zakwalifikowanych do aukcji.

cena

zaproponowana

przez

oferentów

6. Ustala się minimalną wysokośćpostąpienia w licytacji na 600 zł.
7. Po ustaniu postąpień Organizator przetargu, uprzedzając obecnych,
trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, zamyka przetarg

B.

i

wywołuje
udziela przybicia

oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.
W razie niedokonania w toku aukcji choćby jednego postąpienia przetarg zostaje
nierozstrzygnięty.

§12

1. Oferent, którego ofefta została wybrana jest związany ofertą do czasu
przen esien ia własno ściZespołu prądotwó rczeqo A uso n ia.
2. Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony_ pomiędzy stronami nie
i

poźnlejniż7dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
3. Wszelkie koszty transakcji zakupu Zespołu prądotwórćzego Ausonia
obciązają oferenta.

Unieważnienie przetargu
§13
1. Przetarg może zostać uniewazniony w kazdym czasie, bez wyboru którejkolwiek
oferty.

2. Organizator przetargu nie jest zobowiązany podawać oferentom

przyczyny

uniewaznienia przetargu.

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

tytułu

Protokół z przetargu
§14

1.

2.

Z przebiegu prac Komisji Przetargowej sporządza się protokół.
TreŚĆ protokołu zawiera wszystkie informacje dotyczące przebiegu przetargu,
w szczególnoŚci informacje o których mowa w § 24 ust. 1 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 4 kwietnia 2077 roku w sprawie szczegółowego sposobu
gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2077
roku poz,729)

postanowienia końcowe
§15

1. Zbywany Zespół prądotwórczv Ausonia mozna oglądać w siedzibie
Organizatora: Zaldad Karny ul. Norwida 23, 44 - 268 Jastrzębie - Zdroj, w

2,
3.

terminie: 25-27 i 30 października 2017 r. w godzinach: 9.30 - 13.30,
Informacji udzielają na temat:
a) przetargu - - chor. Agnieszka Grabiec tel. (32) 475 92 57
b) Zespołu prądotwórczeao Ausonia i jego oględzin - Zbigniew Rokita
Wynik postępowania przetargowego zostanie ogłoszony
stronie
www.bip.sw.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Karnego w
Jastrzębiu - Zdroju,

1. Kazdy

na

z

oferentów

jest

§16

związany treściąniniejszego

regulaminu

oraz postanowieniami ogłoszenia o przetargu pisemnym.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio
przepisy prawa/ w tym przepisy kodeksu cywilnego.

Załączniki:
J, ocena stanu technicznego Zespół prądotwórczy
2. wniosek o nieodpłatne przekazanie
3. formularz ofefty
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Załącznik nr 2
(miejscowośći data)

WNIOSEK O NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE

-

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w
sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku
Skarbu państwa (Dz. U. z 20L7 roku poz. 729) wnioskuję o pieodpłatne przekazanie

Zespołu prądotwórczego

Ausonia

ć

Dane Podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie:
Nazwa Podmiotu:
Adres:

REGON:

Numer NIP:
Telefon:

oświadczamlze przekazany Zespół prądotwórczv Ausonia zostanie odebrany
w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo - odbiorczym.

(czytelny podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 3

l

(miejscowośći data)

FORMULARZ OFERTY
Dane oferenta:
Imię i nazwisko/nazwa:
Adres:
PESEL/REGON:
Numer NIP:
Dowód osobisty (seria i numer):
Telefon:
Adres e-mail:

oFERTA

ź,odpowiadając na ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym,
przedmiotem jest zbycie Zespołu prądotwórczego Ausonia
składam ofertę zakupu w kwocie:

(słownie

............1..

którego

zł brutto
,.................)

Warunki zapłaty: W przypadku nabycia Zespołu prądotwórczego Ausonia.
zobowiązuję się uiścićcenę nabycia w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy
sprzedaży.
2, oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem przetargu oraz warunkami
zawarĘmi w ogłoszeniu przetargu pisemnego i akceptuję je bez zastrzeŻen.
3, oświadczam,ze jestem zobowiązany treŚcią oferty do dnia przeniesienia
własnościZespołu prądotwórczeao Ausonia.
4. oświadczam,że zapoznałem się ze stanem przedmiotu przetargux Że
ponoszę odpowiedzialnośćza skutki wynikające z rezygnacji z oględzinx.
5. Do niniejszej ofety dołączam:
a) kserokopię dowodu tozsamościx
b) aktualny odpis z KRS*
c) aktualny wypis z ewidencji działalnościgospodarczejx
d) pełnomocnictwox

l

(xniepotrzebne skreślić)

(czytelny podpis osoby upowaźnionej)

