
Regulamin przetargu ofeńowego nieograniczonego na
, sprzedaż środków trwaĘch.

1. Przetargwszczynany jestpoprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu {załączniknr 1 do
Regulaminu) na stronie internetowej Spółki pod adresem www.olrzz.chodeczek.pl
zamieszczeniu ogłoszenia prasowego oraz w;,rvieszenie treści ogłoszenia na tablicy ogłoszeń
w siedzibach sąsiadujących gmin Chodecz , Lubień Kujawski oraz Choceń .

2. Przedmiotem przetargu jest sprzedż środków trwĄch Ośrodka Hodowli Zwierząt
Zarodowych Sp. z o.o. w Chodeczku, 87-860 Chodecz
wymienionychw zalączniku 2 do Regulaminu.

3. Istnieje możliwość oglądu przedmiotów sprzedaĘ w dniach 18-19.03.2021 r. godz.l000-1400
na terenie Warsztatu mechanicznego w Chodeczku po uprzednim zgłoszeniu chęci oględzin
na nr tel. 661919859. Jest to wymagane ze względu nazagrożenie spowodowanęprzez
pandemię COVID. Należy zachować wszelkie środki ostrozności ( maseczki , odległośó 2 m
oraz dezynfekcja rąk )

4. Ośrodek Hodowli ZwierzątZarodowych Sp. z o.o. Twanadalej sprzedającym nie bierze
odpowiedzialności zawady ukryte przedmiotów przetargu, Kupujący ma możliwośó oceny
stanu technicznego w dniach oględzin.

5. W przetargu mogąwziąó udziałosoby flzyczne,prawne oraz jednostki organizacyjne nie
Posiadające osobowości prawnej, które do wznaczonego terminu złożąpisemną ofertę
(załącznik nr 3 do Regulaminu) w siedzibie Sprzedającego lub napocńę
biuro@ohzz,chodeczek.pl

6. UdziŃ w przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości l0%o ceny wywoławczej.
Wadium naleĘ wpłacić w Kasie Spółki lub przelewem na konto: Bank Ochrony Środowiska
s.A.73 15401027 2102 0001 3583 0001

7, Prawidłowo wpłąconę wadium, to wadium które zostanie zaksięgowane na koncie
sprzedającego do dnia 24.03.202lr. do godz. 1400. Wadium wpłacone przezuczestnika, który
!\ygrał przetargzalicza się na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się zwycięzcy od
zawarciaumowy (załącznik nr 4 do Regulaminu) w terminie wskazanym w pkt 13, wadium
ulega przepadkowi narzecz Sprzedającego. PozostaĘm uczestnikom przetargu wadia Twraca
się w ciągu trzech dni po zakończeniu przetargu,Uczestnikom,którzy wpłacili wadium w
Kasie Spółki, rwraca się je w terminie 3 dni od rozstrrygnięciaprzetargu w Kasie Spółki.
Wadium wpłacone na rachunek Sprzedawcy zostanie zwróconę uczestnikowi przelewem na
rachunek bankowy wskazany przezniego, na kosź uczestnika przetargu.

8. Nabywca ponosi wsrystkie koszty doĘczące pokrycia zobowięańrv,liązanychz
przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu.

9. Przetargprzeprowadzi co najmniej 3-osobowa komisja przetargowa powołana Zarządzeniem
Prezesa. Pracami komisj i kieruje przewodniczący komisj i przetargowej.

10. Ceny oszacowania sprzętu i wyposażeniaprzeznaczonego óo zbycia są cenami minimalnymi
netto.

1 1. Dopuszcza się możliwość zakupu pojedynczych przedmiotow sprzedaĘ,
12. Oferent, który wygrał przetarg ofertowy, zobowiązany jest zapłació cenę nabycia w terminie

luryznaczonym w zawiadomieniu o przyjęciu ofeĘ lub 7 dni od otrzymania faktury. Wydanie*-.
przedmiotu sprzedaĘ nastąpió może §lko po wpłaceniu pełnej ceny nabycia.

l^ 13. Oferty z dopiskiem ,rPrzetarg- na maszyny i arządzenia rolnicze" zawierające formularz
ofertowy, naleĘ dostarczyó w terminie składania ofert, tj . do dnia 25 .03 .ż021 do godz. 1490 -



do siedziby Spółki Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o. w Chodeczku 20.
87-860 Chodęcz lub na emaila biuro@ohzz.chodeczek.pl

14. Za termin złożenia ofert uważa się termin ich otrzymaniaprzez Spółkę.
15. Oferty nadesłanó lub złożone po terminie składania ofert pozostawia się bezrozpatrzenia.
16. Otwarcie ofert odbędzie się w Ośrodku Hodowli ZwierzątZarodowych Sp. z o.o, w

Chodeczku 20 87-860 Chodecz w terminie vq1znaczonymprzezprzewodnicząaego komisji nie
później niż1 dni po upływie składania ofen .

17. Komisja przetargowasporządzaprotokół zprzeprowadzonego przetargł. Protokół powinien
zawieraó informacje o:

a) terminie i miejscu orazrodzajuprzetargu;
b) informację, że wszyscy uczestnicy mielimożliwość zapoznania się z Regulaminem

przetargu.

c) informacje o zŁożonych ofertach;

d) wyj aśnieniach i oświadc zeniach złożony ch przez Oferentów;
e) ofertach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnic zenia w przetargu wraz z

uzasadnieniem;

D ceny zaproponowane w ofertach, wybór najkorzystniejszej ofeĄ wtaz z uzasadnieniem
albo stwierdzenie o niewybraniu żadnej z ofert;

g) uzasadn ieni u r ozstr zy gni ęó podj ęĘch pr zez komi sj ę przetar gow ą;
h) imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby, której oferta

t zostaławybrana jako najkorrystniejsza w przetargu;

i) imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej;
j) dacie sporządzeniaprotokołu.

17. Protokół przeprowadzonego przetargu sporządza się w jednym egzeimp|arzu" który podpisują
przewodnic zący i członkowie komisj i przetargowej.

18. Przetarg moze się odbyć, chocińby wpłynęła Ęlko jedna oferta spełniająca warunki określone
w ogłoszeniu o przetargu.

19. Przetargodbędziesię w formie niejawnej.

20. Forma niejawna.

W formie niejawnej przetatgu komisja przetargowa otwiera koperty z ofertami, dokonuje
szczegółowej analizy ofęrt oraz wybiera najkorzystniejsząz nich albo stwierdza, że nie
wybiera żadnej ze złożonych ofert dla poszczególnych przedmiotów sprzedaĘ.

21. W przypadku ńożeniarównorzędnych o najwyższej wartości ofert, komisja przetargowa
organizuje dodatkowy przetargustny ograniczony do ofęrentów, którą, zloĄli te ofeĘ, z
kwotą posĘpienia nie niższą niż 100 zł. Komisja zavłińamia oferentów, o których mowa, o

terminie dodatkowego przetargu orazumożliwia im zapoznanie ztreściąrównorzędnych ofert.

żż. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zg}aszająustnie kolejne postąpienia

zakupu powyżej najwyższych cen zamieszczonych w równorzędnych ofermĆh, dopóki mimo
trzykrotnego wywołania nie będzie dalszych postąpień.

23. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników, że po trzecim wywołaniu
najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postępowania nie zostaną przyjęte.

24. Przetargjest wżny bezwzg|ędunaliczbę uczestników przetargu, jeże|iprzynajmniej jeden

uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny ustalonej w ofeńach
równorzędnych.

ż5. Po ustaleniu z$aszania postąpień przewodniczący Komisji przetargowej wywofuje trzykrotnig
ostatnią, najwyższącenę i zamykaprzetur5, a następnie oglasza imię i nanvisko albo nazwę
lub firmę osoby, któraprzetarg wygrała.



26, Przetarguwńa się za zamknięĘ zchwiląpodpisania protokołu. Przewodniczący komisji
przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złoĘli ofeĘ, o wyniku przetargu w
terminie nie dłużsąrm niż7 dni od dnia rozstrzygnięciaprzetargl,

ż7. Jeżęli osoba ustalona jako wygrywaj ącaprzetargodmówi zakupu lub nie dopełni formalności
uprawniających ją do zakupu, wtedy komisja przetargowa wybiera kolejnego oferenta, który
zaproponował najwyższą cenę spoŚród pozostaĘch ofert. Z osobą, która zaoferuj e najvłyższą
cenę zostanie podpisana umowa sprzedaĘ.

28. Sprzedawca Ośrodek Hodowli ZwierzątZarodowych Sp. z o.o. w Chodeczku zastrzega sobie
możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru ofeĄ orazmożliwość odwołania lub zmiany
waruŃów przetar gu bez podania prry cTW.

ż9. Ptzekazanie przedmiotu przetargu nastąpi nie,nvłocznie po podpisaniu umowy z Nabywcą i
zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego kwoty należnej zaprzedmiotprzetargu. Cenę nabycia
nabywca uiści nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrrymania zawiadomienia (lub faktury
VAT), przelewem na konta Sprzedającego podane w umowie stanowiącej załączniknr 5 do
Regulaminu., Protokół wydania maszyny załącznik nr 6 do regulaminu

30. Przetarg uwńa się za nie dosĄ do skutku jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny
wyrvoławczej lub wyższej

3I. Przetargnie jest organizowany w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.
32. W zakresie spraw, których rozwiązanie nie jest możliwe prry zastosowaniu Regulaminu,

zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

13. Ępo.y wynikające z zapisow Regulaminu będąrozstrryganę przęz Sąd właściwy dla siedziby
ot ganizator a pr zetar gu.

34. Osobą upoważnioną do kontaktów zzainteręsowanymi zakupem przedmiotów przetargu jest
Pan Bogdan Siedlecki 661919859

załacznikiz
Zńącznik nr 1 J' Ogłos zenie Przetargu
Zńączniknr 2 - Wykaz środków trwaĘh do przetargu

Załącznik nr 3 - wzór oferty przetargowej

Zńącznik nr 4 - Wzór umowy sprzedńy
Załącznik nr 5 - Wzór protokołu wydania
Załącznik nr 6- Wzór powiadomienia Ofęrenta o przyjęciu oferty
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