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Załącznik nr 1  
Do zarządzenia nr 9/2016 

Z dnia 17 maja 2016r. 
 
  

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ MIENIA RUCHOMEGO 
 

1. Przetarg na sprzedaż maszyn i urządzeń  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. 

3. Nie ustala się wadium dla osób chcących wziąć udział w przetargu 
4. Ceny wywoławcze zostały ustalone w oparciu o  operat szacunkowy  sporządzony 

przez  Biuro Rzeczoznawstwa DPECaRT s.c.,33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 41 
5. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza. 
6. Złożenie jednej oferty wystarczy do odbycia przetargu. 
7. Przetarg zostanie rozstrzygnięty na rzecz oferenta, który złoży ofertę z najwyższą ceną 

nabycia, nie niższą niż cena wywoławcza. 
8. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Przetarg – „rodzaj maszyny” należy 

składać w sekretariacie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej 
lub przesłać pocztą na adres:  Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w 
Nawojowej, 33-335 Nawojowa 348b 

9. Oferta powinna zawierać: 
a) wypełniony formularz oferty wg wzoru (załącznik nr 2), który powinien zawierać: 

o imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, oraz jeżeli 
posiada, numer telefonu, 

o oferowaną cenę nie niższą niż wywoławcza (podać cyframi i słownie),  
o oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu 

sprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń, 
o oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem przetargu i nie wnosi zastrzeżeń 

do jego warunków 
o oświadczenie, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuje się do 

zapłacenia ceny nabycia nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu. 

o oświadczenie oferenta, że pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia 
złożenia 

o podpis oferenta 
 

10. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieuregulowania przez nabywcę ceny 
w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu to na tę okoliczność zostanie 
sporządzony protokół. 

11. Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez jej otwarcia. 
12. Oferty, które nie spełniają wymagań zawartych w pkt. 8 i 9 regulaminu będą przez 

komisję odrzucane i nie będą rozpatrywane.  
13. Termin składania ofert ustala się na dzień 30.05.2016r. do godz. 1000  
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2016r. w siedzibie organizatora przez komisję 

przetargową. 
15. Przetarg na sprzedaż maszyn prowadzi komisja powołana przez dyrektora w składzie 

trzech osób. 
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16.  Do obowiązków komisji należy m.in.: zamieszczenie obwieszczenia o przetargu, 
udzielenie wyjaśnień oferentom, dokonanie oceny ofert i wybór najkorzystniejszej 
oferty oraz rozstrzyganie uwag i zastrzeżeń oferentów. 

17. Komisja pełni swoje obowiązki od momentu jej powołania do dnia zatwierdzenia 
przez dyrektora Zakładu  protokołu komisyjnego przebiegu przetargu ofertowego 
pisemnego.  

18. Z przebiegu przetargu przewodniczący 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  Zakładu. 
20. 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. 

21. Ustala się wysokość postąpienia w aukcji nie mniej niż 20 złotych. 
22. Po ustaniu postąpień organizator przetargu, uprzedzając obecnych, wywołuje 

trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, 
który zaoferował najwyższą cenę.  

23. W razie nie dokonania w toku aukcji choćby jednego postąpienia komisja przetargowa 
zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta spośród oferentów biorących 
udział w aukcji.  

24. Termin i miejsce zawarcia umowy po aukcji wyznaczy organizator przetargu. 
25. W przypadku gdy oferent który zaoferował najwyższą cenę odstąpi od podpisania 

umowy zobowiązany będzie wpłaty kary umownej w wysokości 20% oferowanej 
ceny, natomiast  Organizator dokona wyboru kolejnej oferty  

26. Wydanie maszyny następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, okazaniu 
dowodu wpłaty i zawarciu umowy kupna sprzedaży. 

27. Odbioru maszyn dokonuje nabywca we własnym zakresie w godzinach pracy Zakładu. 
28. Odbiór i załadunek maszyn odbywał się będzie transportem nabywcy i na jego koszt 

oraz jego staraniem w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
29. Odpowiedzialność za zniszczenia powstałe na skutek niewłaściwie wykonanych prac 

związanych z załadunkiem i transportem nabytej maszyny ponosi nabywca. 
30. Sprzedający zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w maszynach 

przeznaczonych do sprzedaży. 
31. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanego 

towaru. Zakupiony sprzęt nie podlega reklamacji. 
32. Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego regulaminu. 
33. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury 

przetargowej bez podawania przyczyn. 
34. Organizator przetargu  zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru 

którejkolwiek z ofert. 
35. Przedmiot sprzedaży będzie można obejrzeć w dni robocze od poniedziałku do piątku 

w godzinach 7:00-12:00 do dnia 25 maja 2016r. 
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36. Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości tj. na stronie 
internetowej http://www.pzaznawojowa.pl , na tablicy ogłoszeń w Powiatowym 
Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nawojowej 

 
 

 
 
Załącznik nr 1  
Do regulaminu przetargu na sprzedaż maszyn. 
 
Zestawienie maszyn: 
 
Lp. Rodzaj maszyny/sprzętu Opis Cena wywoławcza 

1. Sadzarka do ziemniaków Producent „FERMSRAL” sp. z o.o., model S-224, nr fabryczny 
*25* masa własna 210kg, pojemność zasobnika 0,2m3. Sadzarka 
przeznaczona jest do sadzenia ziemniaków. Maszyna 
dwurzędowa mająca system wysadzania z pojedynczym 
szeregiem czerpaków przymocowanych do łańcuch tulejkowo-
rolkowego napędzanego przez koła jezdne. Regulowana 
głębokość sadzenia poprzez opuszczenie lub podnoszenie redlic. 

 
 

980zł 

2. Stół do badania 
opryskiwaczy 

Producent „LURMARK” –England. Ręczny stół do badania 
nierównomierności rozkładu cieczy z belek polowych 
opryskiwaczy składa się z następujących elementów: 
podstawowego stołu do badania, wanny oraz wózka pod 
opryskiwacz. 

 
1950zł 
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Załącznik nr 2  
Do regulaminu przetargu na sprzedaż maszyn. 
 
 
………………………………      ………….……… 
Imię i nazwisko        Miejscowość i data 
 
 

 
OFERTA  

 
Na zakup maszyny ……………………………… 

 
 
 

 
Oferuję cenę za w/w maszynę  
w kwocie ………………………..…………………………… 
słownie ………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem(am) się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży. 
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem przetargu 
Oświadczam, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuje się do zapłacenia ceny 
nabycia nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 
Oświadczam, że pozostaje związany(a)  ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia 
 
 
 
 

…………………………….. 
         Czytelny podpis  
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Umowa  

-WZÓR- 
 

Zawarta w dniu ……………… 2016r. w Nawojowej pomiędzy: 
1. Powiatowym Zakładem Aktywności Zawodowej w Nawojowej reprezentowanym 

przez Bartłomieja Krzeszowskiego – Dyrektora Zakładu z siedzibą w 33-335  
Nawojowa 348b 
Zwany dalej Sprzedającym 

a 
2. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
Zwany dalej Kupującym 

została zawarta o następującej treści: 
 

§1 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż mienia ruchomego, określonego w ogłoszeniu o sprzedaży 
…………………………………… 
 

§2 
Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny 
nabycia. Nabywca zobowiązany jest do odebrania na swój koszt przedmiotu sprzedaży w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni. 
 

§3 
Cenę nabycia przedmiotu umowy określonego w §1 zgodnie z wynikiem przetargu ustalono 
na kwotę …………………………… (słownie: ………………) 
 
 

§4 
Prawo własności do przedmiotu umowy przechodzi na kupującego dopiero z chwilą 
zapłacenia ceny nabycia wg umowy sprzedaży. Przyjmuje się zapłata została dokonana z 
chwilą wpłynięcia środków na konto sprzedającego lub wpłaty do kasy. 
 

 
§5 

Z przekazania przedmiotu umowy będzie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy 
 
 

§6 
Sprzedającemu przysługuje do odstąpienia od umowy  jeżeli: 

1. Kupujący nie zapłacił i nie odebrał przedmiotu umowy w terminie wskazanym 
przez Sprzedającego 

2. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia 
umowy. 

 
§7 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego 
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2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla Sprzedającego. 

  
 

 
§8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 
 
 
 
……………………………………    ……………………………… 
Sprzedający         Kupujący 

 


