REGULAMIN
PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
na sprzedaż środków trwałych – składników majątkowych
§1
1. Regulamin dotyczy przygotowania i przeprowadzenia oraz warunków przetargu pisemnego
nieograniczonego , prowadzonego w formie zbierania ofert, którego przedmiotem jest sprzedaż
środków trwałych :
 agregat prądotwórczy, nr inw. 5-03-1
 ładowacz chwytakowy Cyklop, nr inw. 1-05-8
 ładowacz chwytakowy Cyklop, nr inw. 5-05-3
 ładowacz chwytakowy Cyklop, nr inw. 5-05-4
 koparka KM-251,nr inw. 5/5-69
 koparka KM-251,nr inw. 5/5-75
 przyczepa nr rej. KOS 13LL, nr inw. 2/7-53
 ciągnik Ursus 2812 nr rej. KOS 72MF, nr inw. 4/7-30
 ciągnik Ursus 2812 nr rej. KOS 65MF, nr inw. 5/7-43
 ciągnik Ursus 4512 nr rej. KOS 18MJ, nr inw. 5/7-45
 ciągnik Ursus C-330 nr rej. KOS 07W6, nr inw. 5/7-40
 samochód ciężarowy Peugeot Partner nr rej. KOS 14924, nr inw. 5/7-47
stanowiących własność Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze ( zwanego dalej
sprzedającym ).
2. Przetarg prowadzony jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r w
sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa
państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U.Nr 97, poz.443, z późn. zm.).
§2
Postanowienia ogólne
1. Przetarg ma charakter publiczny nieograniczony.
2. Przetarg przeprowadzany jest w formie przetargu pisemnego.
3. Przetarg prowadzi komisja przetargowa powołana przez
Dyrektora Rybackiego Zakładu
Doświadczalnego w Zatorze Zarządzeniem Nr 4/2021 w dniu 04.05.2021r w składzie :
Ozga Sabina
Tatara Michał
Józefa Stasiak
4. W przetargu nie mogą uczestniczyć :
- osoby wchodzące w skład komisji przetargowej,
- pozostające w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej ,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami komisji przetargowej,
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-inne osoby, które pozostają z członkami komisji w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności jej pracy.
W przypadku stwierdzenia, że członek komisji jest powiązany z którymkolwiek oferentem, jest on
obowiązany bezzwłocznie złożyć rezygnację z udziału w postępowaniu przetargowym powiadamiając o
tym Dyrektora Zakładu .
5. Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia porządkowe w drodze głosowania. W przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji przetargowej.
6. W przetargu mogą uczestniczyć polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy oraz podmioty
zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym jeżeli spełnią wszystkie
wymagania określone w ogłoszeniu internetowym, stosownych przepisach prawa polskiego,
regulaminie przetargu oraz w wymaganym terminie wniosą właściwe wadium.
7. Przy realizacji przetargu zastosowanie mają przepisy :
-ustawy z dnia 25 lipca 185r o jednostkach badawczo-rozwojowych (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 159 , poz.993 ),
- ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi
Państwa ( Dz. U. Nr 106, poz.493, z późn. zm.).
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
-ustawy z dnia 25 września 1981r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002r. , Nr 112, poz.981
z późn. zm.),
-rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu
na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od
przetargu (Dz. U. Nr 97, poz.443 z późn. zm.),
8.Przetarg prowadzony jest w walucie polskiej PLN.
9.Przetarg musi być poprzedzony ogłoszeniem na co najmniej 14 dni przed terminem przetargu.
Ogłoszenie winno być zamieszczone na stronie internetowej sprzedającego, wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie sprzedającego .
10.Treść ogłoszenia, przed jego skierowaniem do publikacji winna być uzgodniona z Dyrektorem Zakładu.
11.Sprzedaż środków trwałych nabywcom ustalonym w wyniku przetargu następuje na podstawie umów
kupna – sprzedaży i faktur VAT.
12.Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia oraz przerwania przetargu na
każdym etapie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych .
13.Dokumentacja postępowania przetargowego będzie przechowywana przez sprzedającego przez okres
pięciu lat od zamknięcia przetargu.

§3
Przedmiot sprzedaży przetargowej (treść stanowi tajemnicę handlową)
1.
Przedmiotem sprzedaży są prawa własności niżej wymienionych środków trwałych
Cena
Rok
Lp.
Nr inw.
Rodzaj środka, marka, typ nr rej.
wywoławcza
produkcji
( netto )
1.
5-03-1
Agregat prądotwórczy
1986
540,00
2.
1-05-8
Ładowacz chwytakowy Cyklop
1989
1 200,00
3.
5-05-3
Ładowacz chwytakowy Cyklop
1980
1 200,00
4.
5-05-4
Ładowacz chwytakowy Cyklop
1988
1 200,00
5.
5/5-69
Koparka KM-251
15 000,00
6.
5/5-75
Koparka KM-251
15 000,00

7.
8.
9.
10
11.

2/7-53
4/7-30
5/7-43
5/7-45
5/7-40

12.

5/7-47

Przyczepa nr rej. KOS 13LL
Ciągnik Ursus 2812 KOS 72MF
Ciągnik Ursus 2812 KOS 65MF
Ciągnik Ursus 4512 KOS 18MJ
Ciągnik Ursus C -330 KOS 07W6
Samochód ciężarowy Peugeot Partner
KOS 14924

1989
2005
2005
2006
1989

1 600,00
16 200,00
17 700,00
20 300,00
9 900,00

2010

8 600,00

Informacje dodatkowe o środkach trwałych przeznaczonych do sprzedaży
1. Wszystkie składniki majątkowe przeznaczone do sprzedaży są całkowicie umorzone oraz są towarami
używanymi w rozumieniu art.43,ust.1,pkt2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i
usług, nabytymi i używanymi przez podatnika od lat wskazanych w tabeli powyżej, a więc przez okres
dłuższy niż 6 miesięcy.
2. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu w zależności od obowiązującego w dacie sprzedaży prawa
podatkowego może zostać doliczony, płatny przez nabywcę podatek VAT według przepisów
obowiązujących w tej dacie. Tak ustalona cena stanowi cenę nabycia .
3. Obowiązek podatkowy od czynności cywilnoprawnych (umowa sprzedaży i faktura sprzedaży) ciąży na
nabywcy i winien być zrealizowany zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r o podatku od czynności
cywilnoprawnych wraz z późniejszymi zmianami.
§4
1. Miejsce i termin przeprowadzenia Przetargu:
otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, w siedzibie Organizatora,
07 czerwca 2021 r., o godz. 14.00

w dniu

2. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze stanem technicznym składników
majątkowych
Składniki majątkowe można obejrzeć w dniach od 17 maja 2021 do 4 czerwca 2021 r. od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00 do 14.00 na terenie Gospodarstwa Rybackiego Spytkowice ul. Na stawach 1,
34-116 Spytkowice, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.
3. Osoba uprawniona do kontaktu:
Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Organizatora jest Pan Michał Tatara tel. 602 464 244
§5
1. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia
Warunkiem do przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny
wywoławczej sprzedawanych składników majątkowych:
a) Agregat prądotwórczy – 54,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złotych)
b) Ładowacz chwytakowy Cyklop – 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych)
c) Koparka KM-251 – 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych)
d) Przyczepa nr rej. KOS 13LL - 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych)
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e) Ciągnik Ursus 2812 KOS 72MF – 1620,00 zł (słownie: tysiąc sześćset dwadzieścia złotych)
f)

Ciągnik Ursus 2812 KOS 65MF – 1770,00 zł (słownie: tysiąc siedemset siedemdziesiąt złotych)

g) Ciągnik Ursus 4512 KOS 18MJ – 2030,00 zł (słownie: dwa tysiące trzydzieści złotych)
h) Ciągnik Ursus C -330 KOS 07W6 – 990,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych)
i)

Samochód ciężarowy Peugeot – 860,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych)

2. Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Rybackiego Zakładu Doświadczalnego:

BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 12 2030 0045 1110 0000 0081 6920 w terminie do dnia 04.06.2021r.
W tytule przelewu należy wpisać:
 wadium agregat prądotwórczy, nr inw. 5-03-1
 wadium ładowacz chwytakowy Cyklop, nr inw. 1-05-8
 wadium ładowacz chwytakowy Cyklop, nr inw. 5-05-3
 wadium ładowacz chwytakowy Cyklop, nr inw. 5-05-4
 wadium koparka KM-251,nr inw. 5/5-69
 wadium koparka KM-251,nr inw. 5/5-75
 wadium przyczepa nr rej. KOS 13LL, nr inw. 2/7-53
 wadium ciągnik Ursus 2812 nr rej. KOS 72MF, nr inw. 4/7-30
 wadium ciągnik Ursus 2812 nr rej. KOS 65MF, nr inw. 5/7-43
 wadium ciągnik Ursus 4512 nr rej. KOS 18MJ, nr inw. 5/7-45
 wadium ciągnik Ursus C-330 nr rej. KOS 07W6, nr inw. 5/7-40
 wadium samochód ciężarowy Peugeot nr rej. KOS 14924, nr inw. 5/7-47
3. Za skuteczne wniesienie wadium uważa się wadium, które zostało wniesione przed upływem
terminu składania ofert.
4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone
Organizator zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
5. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od
zawarcia umowy kupna -sprzedaży lub nie uiści pełnej ceny zakupionego towaru.
§6
1. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
2. Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę Oferenta.
3. Oferowaną cenę netto:
a) nie niższą niż cena wywoławcza sprzedaży wystawionych składników majątkowych
4. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
5. Oryginał lub kserokopię dowodu wpłaty lub polecenia wykonania przelewu wniesionego wadium.
6. Oświadczenie Oferenta na jaki numer konta ma zostać zwrócone wadium
7. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z
właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informację o wpisie do CEIDG.

8. Klauzura o przetwarzaniu danych osobowych.
9. Każda oferta kupna środka trwałego powinna być złożona na osobnym formularzu.
§7
Termin i miejsce złożenia oferty
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem
poczty, kuriera lub osobiście ( w siedzibie firmy) w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej
odczytanie jej zawartości.
2. Oferty można składać w siedzibie Organizatora, pokój sekretariat/ księgowość w godz. od 7.00 do
15.00 od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
3.

Koperta winna być zaadresowana wg poniższego wzoru:
IRŚ w Olsztynie
Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze
Ul. Jana Pawła II 9/A 32-640 Zator

4. Na kopercie powinien znajdować się tytuł:
a)„Oferta w przetargu na sprzedaż - agregat prądotwórczy nr inw. 5-03-1.Nie otwierać do dnia 07
czerwca 2021 r. do godziny 14.00”
b)„Oferta w przetargu na sprzedaż - ładowacz chwytakowy Cyklop, nr inw. 1-05-8.Nie otwierać do
dnia 07 czerwca 2021 r. do godziny 14.00”
c)„Oferta w przetargu na sprzedaż- ładowacz chwytakowy Cyklop, nr inw. 5-05-3.Nie otwierać do
dnia 07 czerwca 2021 r. do godziny 14.00”
d)„Oferta w przetargu na sprzedaż - ładowacz chwytakowy Cyklop, nr inw. 5-05-4 .Nie otwierać
do dnia 07 czerwca 2021 r. do godziny 14.00”
e)„Oferta w przetargu na sprzedaż - koparka KM-251,nr inw. 5/5-69.Nie otwierać do dnia 07
czerwca 2021 r. do godziny 14.00”
f)„Oferta w przetargu na sprzedaż - koparka KM-251,nr inw. 5/5-75.Nie otwierać do dnia 07
czerwca 2021 r. do godziny 14.00”
g)„Oferta w przetargu na sprzedaż- przyczepa nr rej. KOS 13LL, nr inw. 2/7-53 .Nie otwierać do
dnia 07 czerwca 2021 r. do godziny 14.00”
h)„Oferta w przetargu na sprzedaż- ciągnik Ursus 2812 nr rej. KOS 72MF, nr inw. 4/7-30.Nie
otwierać do dnia 07 czerwca 2021 r. do godziny 14.00”
i)„Oferta w przetargu na sprzedaż- ciągnik Ursus 2812 nr rej. KOS 65MF, nr inw. 5/7-43.Nie
otwierać do dnia 07 czerwca 2021 r. do godziny 14.00”
j)„Oferta w przetargu na sprzedaż- ciągnik Ursus 4512 nr rej. KOS 18MJ, nr inw. 5/7-45.Nie
otwierać do dnia 07 czerwca 2021 r. do godziny 14.00”
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k)„Oferta w przetargu na sprzedaż - ciągnik Ursus C-330 nr rej. KOS 07W6, nr inw. 5/7-40.Nie
otwierać do dnia 07 czerwca 2021 r. do godziny 14.00”
l)„Oferta w przetargu na sprzedaż- samochód ciężarowy Peugeot nr rej. KOS 14924, nr inw. 5/747.Nie otwierać do dnia 07 czerwca 2021 r. do godziny 14.00”
5. Oferty pisemne należy składać nie później niż do dnia 04 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 . Wiążąca
jest data i godzina (wpływu) oferty.
6. Oferta jest wiążąca przez 14 dni od dnia otwarcia ofert.
7. W przypadku przedłożenia oferty na więcej niż jeden środek trwały przez Oferenta na kopercie
powinny zostać wymienione wszystkie środki trwałe co do których Oferent wyraził chęć kupna.
8. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Organizator nie bierze
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie
weźmie udziału w postępowaniu.
9. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez potwierdzenia.
10. Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian
(zawierające zmiany, poprawki, modyfikacje czy uzupełnienia do złożonej oferty) przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych
zasad, jak składana oferta tj. w odpowiednio oznaczonej kopercie oznakowanej napisem
„Zmiana”. Koperty oznaczone napisem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian,
zostaną dołączone do oferty.
11. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samym zasad jak wprowadzanie zmian,
poprawek, modyfikacji czy uzupełnień z dodatkowym napisem na kopercie: „Wycofanie”. Koperty
oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po potwierdzeniu poprawności
złożenia koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
12. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z
ofert bez podania przyczyny.

§8
Odrzucenie oferty:
1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie
wniósł wadium;
b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w §6 lub są one niekompletne, nieczytelne lub
budzą wątpliwość, a złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
2. O odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.
§9
Wybór oferty i zawarcie umowy sprzedaży.
1. Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę spośród nadesłanych
ofert dla każdego punktu przetargu.
2. Jeżeli co najmniej dwóch Oferentów zaoferuje jednakową najwyższą cenę o zawarciu umowy
zdecyduje dalsza licytacja pomiędzy Oferentami . Sprzedający w ciągu 3 dni roboczych wysyła
informację o dalszej licytacji i ustala kolejny termin złożenia oferty.

3. Termin zawarcia umowy sprzedaży nastąpi do 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia
oferty.
4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia
zawarcia umowy sprzedaży/wystawienia faktury.
5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia,
w terminie określonym przez Sprzedającego.
6. Wszelkie koszty, opłaty i podatki ponosi Kupujący.
§10
Zakończenie postępowania
1. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza przewodniczący komisji przetargowej a
podpisują go przewodniczący oraz wszyscy obecni członkowie komisji.
Protokół z postępowania przetargowego winien zawierać informacje o :
- terminie i miejscu przetargu;
- terminie i miejscu ogłoszenia o przetargu;
-oznaczeniu środka trwałego będącego przedmiotem przetargu według ewidencji księgowej
sprzedającego;
- wysokości ceny wywoławczej dla każdego punktu przetargu;
- osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do każdego punktu przetargu z uzasadnieniem;
- wpłaconych wadiach i wpłacających dla każdego punktu przetargu;
- przebiegu licytacji i najwyższej cenie nabycia osiągniętej dla każdego punktu przetargu;
- imieniu i nazwisku oraz adresie osoby lub nazwie i siedzibie firmy ustalonej jako nabywca dla każdego
punktu przetargu;
- kwocie uiszczonej przez nabywcę na poczet ceny nabycia dla każdego punktu przetargu;
- rozstrzygnięciach podjętych przez komisję przetargową wraz z uzasadnieniem;
- odczytanie protokołu;
- dacie sporządzenia protokołu.
2. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu postępowania przez
przewodniczącego, wszystkich obecnych członków komisji przetargowej i jego zatwierdzeniu przez
Dyrektora Zakładu .
3. Sprzedający niezwłocznie zawiadamia uczestników przetargu o jego wyniku lub zamknięciu oraz
dokonuje zwrotu wadiów w wysokości nominalnej uczestnikom przetargu, których oferty cenowe
nie zostały przyjęte.
4. Wadia zwracane są osobom uprawnionym na podstawie pisemnego zlecenia zwrotu wadium ,
wystawionego przez przewodniczącego komisji przetargowej.

DYREKTOR ZAKŁADU
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Załączniki:
1.Formularz ofertowy
2. Klauzula o przetwarzaniu danych

