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REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO 
 NA  SPRZEDAŻ  UŻYWANYCH  MASZYN  STOLARSKICH 

zwany dalej Regulaminem 
 

 

1. Przetarg na sprzedaż używanych maszyn stolarskich zawartych w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu ma formę publicznego przetargu pisemnego ofertowego. Organizatorem przetargu 

jest Bank Spółdzielczy w Krzepicach, z siedzibą w 42-160 Krzepice ul. Częstochowska 27, KRS 0000146108. 
 

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

– maszyny stolarskie”. 
  

3. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza. 
 

4. Złożenie jednej oferty wystarczy do odbycia przetargu. 
 

5. Przetarg zostanie rozstrzygnięty na rzecz oferenta, który złoży ofertę z najwyższą ceną nabycia, nie niższą niż 

cena wywoławcza. 
 

6. 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. 
 

7. Oferta powinna zawierać: 

a) Wypełniony formularz oferty wg wzoru (załącznik nr 1), który powinien zawierać: 

• Imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, numer NIP oraz, jeżeli 

posiada, numer telefonu, 

• Oferowaną cenę nie niższą niż wywoławcza (podać cyframi i słownie), 

• Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży i stan ten 

nie budzi jego zastrzeżeń, 

• Oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem przetargu i nie wnosi zastrzeżeń do jego warunków, 

• Oświadczenie, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuje się do zapłacenia ceny nabycia 
w dniu zawarcia umowy sprzedaży, 

• Oświadczenie oferenta, że pozostaje związany ofertą do czasu zawarcia ze sprzedającym umowy 

sprzedaży, 

• Podpis oferenta. 
 

8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia jednorazowo w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 
9. Sprzedający określa termin, miejsce i godzinę zawarcia umowy sprzedaży z Kupującym, najpóźniej do 

1 dnia od zakończenia przetargu i powiadomienia Kupującego telefonicznie lub pisemnie. 
 

10. Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez jej otwarcia. Oferent ponosi wszelkie koszty 

z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

11. Oferty, które nie spełniają wymagań zawartych w ust. 7 Regulaminu będą przez komisję odrzucane i nie będą 

rozpatrywane. O odrzuceniu oferty oferent zostanie poinformowany. 
 

12. Termin składania ofert ustala się na dzień 20.10.2020r. do godziny 14.00. 
 

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2020r. o godzinie 14.30, w siedzibie Banku Spółdzielczego 

w Krzepicach: 42-160 Krzepice ul. Częstochowska 27 przez komisję przetargową. 
 

14. Przetarg na sprzedaż maszyn stolarskich prowadzi komisja przetargowa powołana przez Zarząd w składzie 

trzech osób. 
 

15. Komisja przetargowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem postępowania przetargowego. Do obowiązków 

komisji przetargowej należy m.in.: zamieszczenie obwieszczenia o przetargu, udzielenie wyjaśnień 

oferentom, dokonanie oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty oraz rozstrzyganie uwag i zastrzeżeń 

oferentów. 

16. Członkowie Komisji związani są tajemnicą służbową w zakresie wiadomości, które uzyskali w trakcie prac 

Komisji. 

17. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna przetargu odbywa się tylko w obecności 

oferentów. 

1) Komisja Przetargowa w części jawnej: 
– Stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, 

– Otwiera koperty z ofertami, 

– Podaje nazwę Oferenta i zaproponowaną cenę, 

– Przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów, 
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– Weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, 

– Odmawia zakwalifikowana do części niejawnej przetargu oferty, które zostały zgłoszone po 

wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, nie zawierają wyrażonej kwotowo lub słownie 

oferowanej ceny zakupu maszyny, są nieczytelne budzą wątpliwości, co do ich treści, rzetelności 

danych, lub zawierają nieczytelne i nieparafowane przeróbki i skreślenia, 

– Zawiadamiania oferentów o przejściu do niejawnej części przetargu i przewidywanym terminie 

zamknięcia przetargu albo w przypadku złożenia równorzędnych najwyższych ofert, Komisja 

przetargowa decyduje o zmianie dalszego postępowania przetargowego w taki sposób, że powiadamia 

oferentów, iż dotychczasowy przetarg pisemny przekształca się w przetarg ustny ograniczony dla 

oferentów.  

2) Komisja Przetargowa w części niejawnej: 
– Dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą ofertę lub stwierdza, że nie wybiera 

żadnej z ofert, 

– Sporządza protokół z przetargu.  

3) Przy wyborze oferty Komisja Przetargowa kieruje się wysokością oferowanej ceny oraz proponowanych 

kwot i terminów zapłaty, w przypadku oferowania zapłaty ceny. 
 

18. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę organizator przetargu może 

przeprowadzić przetarg w formie aukcji (licytacja ustna) odbywającej się „w górę” poprzez postąpienie, 

przy udziale tych oferentów, jako dalszy ciąg przetargu pisemnego. W takim przypadku kontynuacja 

przetargu w formie aukcji odbędzie się w dniu 20.10.2020r. godz. 15.00. 

19. Ustala się wysokość postąpienia w aukcji nie mniej niż 100 zł. 
 

20. Oferty ustne (proponowane ceny nabycia) należy składać po podaniu przez licytatora Bank Spółdzielczy 

w Krzepicach do wiadomości uczestniczących przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej. 
 

21. Cena wywoławcza brutto maszyn stolarskich będących przedmiotem sprzedaży wynosi: 
 

 
 

22. Zaoferowana cena przestaje obowiązywać oferenta, gdy inny oferent podczas licytacji przed ustaniem 

postąpień zaoferował cenę wyższą. 
 

23. Komisja przetargowa pełni swoje obowiązki od momentu jej powołania do dnia zatwierdzenia przez Prezesa 

Zarządu protokołu komisyjnego z przebiegu przetargu ofertowego pisemnego. 
 

24. Z przebiegu przetargu sekretarz komisji przetargowej, sporządzi protokół, który zawierał będzie: 

a) Oznaczenie miejsca i terminu przetargu, 

b) Imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg, 

c) Imiona i nazwiska (firma) oraz adresy osób (firma) składających oferty oraz wysokość cen podanych 

w złożonych ofertach, 

d) Imię i nazwisko (firma) oraz adresy osoby (firma), która zaoferowana najwyższą cenę, 

e) Podpisy osób prowadzących przetarg. 
 

25. Sporządzony protokół ze sprzedaży maszyn stolarskich przedkłada się do zatwierdzenia Prezesowi Zarządu. 
 

 

26. Po ustaniu postąpień organizator przetargu, uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą 

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

27. W razie nie dokonania w toku aukcji choćby jednego postąpienia komisja przetargowa zastrzega sobie prawo 

dowolnego wyboru oferenta spośród oferentów biorących udział w aukcji. 
 

28. Termin i miejsce zawarcia umowy kupna – sprzedaży wyznaczy komisja przetargowa. 
 

29. Wydanie maszyn stolarskich następuje niezwłocznie po zapłaceniu zaoferowanej kwoty, okazaniu dowodu 

wpłaty i zawarciu umowy kupna sprzedaży. 
 

30. Odbioru maszyn stolarskich dokonuje nabywca we własnym zakresie w godzinach ustalonych z Członkiem 

komisji przetargowej po uregulowaniu oferowanej kwoty. 
 

31. Odbiór maszyn stolarskich odbywał się będzie transportem nabywcy i na jego koszt oraz jego staraniem. 

Lp. Nazwa/ Model Rok 
produkcji 

Cena 
wywoławcza 

netto 
1. Frezarka do odwodnień PREZ – MET typ 460S/SA 2009 3.500 zł 

2. Zgrzewarka dwugłowicowa YILMAZ typ DK - 502 2004 23.000 zł 

3. Frezarko kopiarka, produkcent LGF s.n.c. 2000 2.500 zł 

4. Frezarko profilarka,  producent GOMA,  2000 8.000 zł 

5. Zszywarka (zgrzewarka) do forniru, producent CASATI MACCHINE S.R.L. 2007 5.000 zł 
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32. Odpowiedzialność za zniszczenia powstałe na skutek niewłaściwie wykonanych prac związanych 

z załadunkiem i transportem nabytych maszyn stolarskich ponosi nabywca. 
 

33. Sprzedający zastrzega, że nie udziela gwarancji na stan maszyn stolarskich objętej przetargiem, ani nie 

odpowiada za jej wady ukryte. 
 

34. Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego regulaminu. 
 

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

36. Ogłoszenie, regulamin przetargu i zdjęcia maszyn stolarskich dostępne są na stronie internetowej Banku: 
www.bskrzepice.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

 

37. Przedmiot sprzedaży będzie można obejrzeć w dniach od dnia 18.10.2020r. do 20.10.2020r. (za wyjątkiem 

sobót i niedziel oraz świąt), w siedzibie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ”OKTIM” R. Żurek, Z. 
Kulejewski Spółka Jawna w Krzepicach, 42-160 Krzepice ul. Rolnicza 11, po wcześniejszym 

telefonicznym kontakcie z pracownikiem Banku (osoba wyznaczona do kontaktu: Andrzej Wąsiński /Tel. 

510 060 373 lub (034) 317-52-55 wew. 23 lub 11. 
 

38. Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości, tj. na stronie internetowej Banku 

www.bskrzepice.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Banku Spółdzielczego w Krzepicach i w jego jednostkach 

organizacyjnych. 

 

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzepicach 

 
W załączeniu: 

1. Formularz oferty wraz z oświadczeniami. 

2. Specyfikacja wykazu maszyn przeznaczonych do sprzedaży 


