Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

REGULAMIN
Przeprowadzenia II publicznego przetargu pisemnego (zbieranie ofert)
nieograniczonego na sprzedaż samochodu Subaru B9 Tribeca będącego
własnością Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Przetarg przygotowano zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia
1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. nr 134 poz. 692) oraz przy
odpowiednio zastosowanym Rozporządzeniu 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)
1. Sprzedaż samochodu Subaru B9 Tribeca, zostanie przeprowadzona w trybie
publicznego, pisemnego, ofertowego przetargu nieograniczonego w siedzibie biura
Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów.
2. Dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w oparciu o wycenę rzeczoznawcy
ustalił cenę wywoławczą samochodu przewidzianego do sprzedaży. Cena
wywoławcza po obniżce o 20% wynosi 19 200 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy
dwieście złotych 00/100) brutto.
3. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa, powołana Zarządzeniem nr 5/2021
Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 12 sierpień 2021 r.
4. Samochód można obejrzeć w biurze Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie,
ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00,
po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Działu AdministracyjnoGospodarczego Ośrodka, tel. 62 761 50 45 wew. 105.
5. Oferent składa ofertę podając oferowaną cenę zakupu brutto, dokument
potwierdzający wpłatę wadium, dokument RODO oraz pisemne oświadczenie o
akceptacji regulaminu przetargu na sprzedaż samochodu Subaru B9 Tribeca.

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie , ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów
tel.: +48 62 76-15-045, fax: +48 62 76-15-046, e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl, www.okl.lasy.gov.pl

www.lasy.gov.pl

6. Termin składania ofert: 27.01.2022r. w sekretariacie Ośrodka Kultury Leśnej w
Gołuchowie do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2022 r. o godz. 10:30,
w siedzibie biura Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.
7. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach i opisanych: „Oferta na zakup
samochodu Subaru B9 Tribeca. Nie otwierać przed 27.01.2022 r., godz. 10:00”.
8. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać:
a) Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę, siedzibę i adres oferenta.
b) Numer PESEL lub numer NIP oferenta
c) Oświadczenie oferenta o zaakceptowaniu warunków przetargu oraz zapoznaniu się
ze stanem przedmiotu przetargu lub skutkach rezygnacji z oględzin [wzór formularza
ofertowego w załączeniu].
d) Numer telefonu oferenta
e) Adres poczty elektronicznej oferenta
f) Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.
g) Do oferty należy dołączyć podpisany dokument - Informacja RODO (zał. nr 2)
9. W przypadku złożenia najkorzystniejszych ofert o równej wartości, zwycięzca
zostanie wyłoniony w drodze ustnej licytacji. O terminie ewentualnej licytacji Oferenci
zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert –
ustnie.
10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10%
ustalonej ceny wywoławczej brutto tj. 1 920 zł PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset
dwadzieścia złotych 00/100) tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania
wynikającego z przetargu. Wadium złożone przez oferenta, który nie wygrał przetargu,
zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wniesione przez
oferenta, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia pojazdu. Jeżeli
oferent, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy – wadium w takim
przypadku nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz sprzedającego.
11. Wadium powinno być wpłacone na konto sprzedającego, nr konta: SANTANDER
BANK POLSKA S.A.: 84 1090 1128 0000 0000 1201 5667 z dopiskiem „Wadium za
zakup samochodu Subaru B9 Tribeca”, do godz. 10:00, 27.01.2022 r. Dla określenia
chwili wniesienia wadium decydujący jest moment wpływu środków na konto
sprzedającego.
12. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 stycznia 2022 r. o godz. 10:30.
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13. Komisja odrzuca oferty:
a) Złożone po terminie
b) Zawierające cenę poniżej ceny wywoławczej
c) Niezawierające elementów określonych w pkt. 8 a-c i pkt. f Regulaminu
d) Niepodpisane
14. Oceniając oferty komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował
najwyższą cenę brutto.
15. Dla ważności przetargu wystarczy złożenie co najmniej jednej oferty niepodległej
odrzuceniu.
16. Po zakończeniu przetargu komisja przetargowa sporządza protokół, który
podpisują wszyscy członkowie komisji i który podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora
Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.
17. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w
trybie przetargu, a także upoważnia sprzedającego do wystawienia na rzecz
kupującego – faktury VAT za przedmiot sprzedaży.
18. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 4
dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez sprzedającego na konto
bankowe wskazane na fakturze.
19. Protokolarne przekazanie samochodu nastąpi w terminie 7 dni od daty zapłacenia
ceny nabycia.
20. Informacja o przetargu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie biura
Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej
https:// https://www.okl.lasy.gov.pl/aktualnosci
21. Jeżeli w przetargu nieograniczonym nie wpłynie żadna oferta na kwotę co najmniej
równą cenie wywoławczej, przetarg zostanie powtórzony z obniżeniem ceny
wywoławczej w trzecim etapie o 50%.
22. Integralną częścią Regulaminu są załączniki:
1) Zał. Nr 1 – Formularz ofertowy
2) Zał. Nr 2 – Informacja RODO
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