
Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na

§ przedaż środków trwaĘch.

1. Przetargwszczynarlyjest poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetatgu (załącznik nr 1 do

Regulaminu) na stronie intemetowej Spółki pod adresem www.ohzz.chodęczek.pl

zamieszczeniu ogłoszenia prasowego oraz wywieszenie treści ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

w siedzibach sąsiadujących gmin Chodecz, Lubień Kujawki oraz Choceń .

2. Przedmiotem przetargu jest sprzedź środków trwĄch Ośrodka Hodowli Zvlierząt

Zarodowych Sp. Z o.o, w Chodeczku, 87-860 Chodecz

wymienionychw załączniku 2 do Regulaminu.

3. Istnieje możliwośó oglądu przedmiotów sprzedairy w dniach 29-30.06,2022r. godz.1000-1400

na tęrenie Warsźatu mechanicznego (tel. 609 781 151).

4. Ośrodek Hodowli ZwierzątZarodowych Sp. Z o.o. zwal:ra dalej sprzedającym nie bierze

odpowiedzialności za w ady ukryte przedmiotów przetngu.

5. W przetargu mogąwziąóldzińosoby ftzyczne,prawne oraz jednostkiorganizacyjne nie

posiadające osobowości prawnej, które wezmąudziałw przetargu otwartym nieograniczonym

w siedzibie Sprzedającego.

6. lJdzińw przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium naleĘ wpłació w Kasie Spółki lub przelewem na konto: Bank Ochrony Środowiska

s.A. 7315401027 2102 0001 3583 0001

7. Prawidłowo wpłacone wadium, to wadium które zostanie zaksięgowane na koncie

sprzedającego do dnia 0L07,2022r. do godz. 900. Wadium wpłacone prizezuczestnika, który

wygrał przetatgza|iczasię na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się zwycięzcy od

zakupu na podstawie faktury sprzętu w terminie wskazanym w pkt 13, wadium ulega

przepadkowinarzecz Sprzedającego. PozostaĄm uczestnikom przetargl wadia nvraca się

niezwłocznie. Uc7estnikom, którzy wlacili wadium w Kasie Spółki, zwraca się je w terminie

3 dni od rozstrzygnięciaptzetargu w Kasie Spółki. Wadium wpłacone na rachunek

Sprzedawcy zostanie zwrócone uczestnikowi przelewem na rachunek bankowy wskazany

ptzezniego, na koszt uczestnika przetargl.

8. Nabywca ponosi wszystkie koszty doĘczące pokrycia zobowięńzwiązanychz
przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetar gu.

9. Przetatgprzeprowadzi co najmniej 3-osobowa komisja ptzetargowa powołana przez Prezesa

ZarząduSprzedającego. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji prŻetargowej.

10. Ceny oszacowania sprzętu i wlrposazeniaprzeznaczonego do zbycia są cenami minimalnymi

netto.

1 1 . Dopuszc za się moż|iwość zakupu poj edynczych przedmiotów sprzedaży.

12. Oferent, który wygrał przetarg,zobowiązany jestzapłació cenę nabycia w terminie 7 dni od

otrzymaniafaktury. Wydanie przedmiofu sprzedaĘ nastąpió może Ęlko po wpłaceniu ceny

nabycia.

13. Pruetargnieograniczony otwaĄ odbędzie się w siedzibie spółki na terenie BivaZarządu dnia

0I-07-ż022t od godz.10:00 do godz.14:00

14. W przetargumogąwziąó udział tylko osoby które okżą się dowodem osobistym oraz

potwierdzeniem wpłaty wadium na dany sprzęt rolnicry którym zainteresowany jest oferent.

15. Oględziny sprzętu wystawionego na sprzedaż odbędą się dnia 29-30.06.20Ż2r od godzinY *
10:00 do godziny 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu chęci oględzin pod numerem telefonu'

609-781-151 lub w dniu przetarguczyli01-07-2022r. od godziny 7:30-9:30



16. Komisjaprzetargowa sporządzaprotokół zprzeptowńZonego przetargu, Protokółpowinien

zavł ięr aó informacj e o :

a) terminie i miejscu orazrodzajuprzetargu;

b) informacje o złożonych ofertach;

c) wyjaśnieniach i oświadczeniach ńożonychprzez oferentów;

d) ofertach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu wrazz

uzasadnieniem;

e) ceny Zaproponowane w ofertach, wybór najkorzystniejszej oferty wrazzuzasadnieniem

albo.stwierdzenie o nie wybraniu żadnej z ofert;

0 uzasadnieniu rozstrzygnięó podj ętych przez komisję ptzetar gow ą;

g) imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osobY, której oferta

zostaławybrana jakonajkorzystniejszawprzetarg1,1;

h) imionach i nazwiskach przewodniczącego i człoŃów komisji przetargowej;

i) daciesporządzeniaprotokołu.

17. protokół przeprowadzonego przetargusporządzasię w jednym egzemp|arutl, który podpisują

przewodnic zący i członkowie komisji przetargowej,

18. przetarg może się odbyó, chocia:żby wpĘnęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone

w ogłoszeniu o przetargu.

19. Przetargodbędzie się w formie ustnej ,

20. Przętng ustny polega na tym, że jego uczestnicy licyĘą jak nĄwyższącenę za

oferowane sprzęty.
21. Przewodniczącykomisjiprzetargowejinformujeuczestników,żepotrzecimwywołaniu

nĄvłyższejzaoferowanej ceny dalszę postępowania nie zostan ą prryjęte.,

2ż. przetargjest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli,przynajmniej jeden

uczestnik zaoferował 
"o 

nui.ni".ijedno postąpienie powyżej ceny ustalonej w ofertach

równorzędnych.

ż3. poustaleniu zgłas,zaniapostąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje hzykrotnie

ostatnią, najvłyższącenę i zamykaprzetarg,a następnie oglaszaimię i nazwisko albo nazwę

lub firmę osoby, któraprzetarg wygrała,

24, Przetargl:wńasię zazamknięty z chwilą podpisania protokołu,

25. Jeżęliosoba ustalona jako wygrywaj ącaprzetargodmówi zakupu lub nie dopełni formalności

uprawniających ją do zakupo, ń"ay komisja przetargowa wybiera kolejnego oferenta, który

"uproporro* 
a nllil*yz"rą 

""rrę 
spośród pozostĄch ofert_ Z osobą, która zaoferuj e najvłyższą

cenę zostanie wystawiona faktura Vat

26. sprzedawca ośrodek Hodowli zwierzątzarodowych sp. z o.o. w chodeczku zastrzega sobie

możliwość zamknięcia przetargllbez wyboru oferty oraz możliwośó odwołania lub zmiany

waruŃów przetargu bez podania przyczyn,

27 . Przekazanie przedmiofu przetargu nastąpi niezwłocz11ie po zapłacie za fakturę i

zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego k*oty należnej zaprzedmiotprzetargu, Cenę nabycia

nabywca uiści nie później,niż w terminie 7 dni od dnia offzymania zawiadomienia (lub

faktury VAT), pr""l"*"- na konta Sprzedającego Protokół wydania maszyny załącznik nr 3

do regulaminu

28. Sprzedawca ośrodek Hodowli ZwierzątZarcdovlychSp. Z o.o. W Chodeczku Zaśtfzega §obie

możliwośó sprzeduĘ sprzętów po przeprowadzonym przelargu na wolqmr ryŃu,

29. przetargnie jest organizowany w oparciu o ustawę prawo zamówieńpublicznych, *.

30. w zakresie spraw, których rozwiązanienie jest możliwe przy zastosowaniu Regulaminu,

zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,



Ł

31. Spory wynikające z zapisów Regulaminu bęĄ rozstrłry ga]rtę ptlgz Sąd właściwy dla siedzĘ

organizatora przetargu.

32. osobą upoważnioniio kontaktów z zainteresowanymi zakupem przedmiotów przetargu jest

-Pan Dominik Walczak 609 7E1 15l

Załaęnikiz
Zńączntknr 1 - Ogłoszenie Przetargu

Załąsznkrn2 -Wykaz środków trwĄch do przetargu

Załączńknr 3 - Wzór protokołu wydania
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