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Załącznik nr 1a do Uchwały nr 1/1/2019 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krzepicach z dnia 03.01.2019r. 

 

 

REGULAMIN PRZETARGU W TRYBIE NEGOCJACJI Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI 
 NA SPRZEDAŻ MASZYN  STOLARSKICH 

zwany dalej Regulaminem 

 

1. Przetarg na sprzedaż maszyn stolarskich zawartych w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 5, może przybrać 

formę: Negocjacji z zachowaniem konkurencji. 

2. W przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy złożyli oferty w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg 

– maszyny stolarskie”. 

3. Bank dopuszcza składanie ofert częściowych. 

4. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – maszyny stolarskie” należy składać w sekretariacie 

Banku Spółdzielczego w Krzepicach, 42-160 Krzepice ul. Częstochowska 27, lub przesłać pocztą na adres: 

Bank Spółdzielczy w Krzepicach, 42-160 Krzepice ul. Częstochowska 27. Oferty można również składać drogą 

elektroniczną na adres e-mail: przetarg@bskrzepice.pl. 
 

Negocjacje z zachowaniem konkurencji 

5. W sytuacji, gdy przeprowadzony przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn stolarskich, nie zostanie 

rozstrzygnięty z powodu odrzuconych ofert, w szczególności z powodu zbyt niskich oferowanych cen, 

Komisja Przetargowa za zgodą Zarządu może dokonać wyboru nabywcy w drodze negocjacji z zachowaniem 

konkurencji. 

6. Negocjacje z zachowaniem konkurencji to tryb sprzedaży maszyn stolarskich, w którym Bank zaprasza do 

negocjacji oferentów (zał. nr 1), którzy złożyli oferty, negocjuje z nim warunki umowy sprzedaży, po czym 

zaprasza ich do złożenia ofert ostatecznych (zał. nr 2). 

7. Liczba zaproszonych do negocjacji oferentów nie może być mniejsza niż 2. 

8. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. 

9. Sprzedaż maszyn stolarskich następuje po przeprowadzeniu negocjacji z oferentami. 

10. Komisja Przetargowa ma prawo uznać, że negocjacje nie dały rezultatu. 

11. Na podstawie ofert ostatecznych Komisja Przetargowa dokonuje oceny ofert i rekomenduje Zarządowi Banku 

do akceptacji lub ewentualnych dalszych negocjacji z oferentem. 

12. Podczas prowadzenia postępowania przetargowego Komisja Przetargowa sporządza dokumentację 

i protokół a następnie przekazuje Zarządowi Banku. 

13. O wyborze oferty zawiadamia się niezwłocznie oferentów, wskazując firmę, której ofertę wybrano. 

14. Ogłoszenie zawierające informacje, o których mowa w ust. 13 niezwłocznie zamieszcza się w miejscu 

publicznie dostępnym w siedzibie Banku i jego placówkach oraz na stronie internetowej Banku. 

15. Z oferentem wyłonionym w trybie niniejszego przetargu zostaje podpisana umowa na warunkach 

określonych w ofercie ostatecznej w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zatwierdzenia wyników 

przetargu. 

16. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny. 

18. Oferent będzie związany ofertą do czasu zawarcia umowy sprzedaży. 

19. Kryteria ważności oceny oferty ostatecznej – cena za maszynę - 100% 

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzepicach 

 
Załączniki: 

1. Ogłoszenie. 

2. Zaproszenie do negocjacji. 

3. Oferta / oferta ostateczna. 

4. Wzór umowy. 

5. Specyfikacja. 


