
REGULAMlN P|SEMNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO
NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNlCZEGO

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o. Chodeczek, 87-860 Chodecz,

NlP: 888_10-11-604, REGoN: 910ż16773, tel, 54284 91 10, e-mail.: biuro@9hzz.chodeczek.p|

ustala szczegółowe zasady zbycia niżej wymienionych środków trwałych:

LP Rodzaj rvlarka/ryp/rvlodel Nr inwentarzowy

L Ładowarka teleskopowa ]cB 531.70 266t/594

2 Kosiarka dyskowa Perkoz Vicon Extra 428H MR09 ż707/594

3 Beczkowóz -p rzyczepa VZK FKBl/1 ż4481747

4 Agregat upraWoWy Kverneland typ KW KTC 600 DNW 2602/59o

5 Siewn ik Accord DT Tandem 2467 /596

6 Przyczepa 2-osiowa D-47 B L83t/748

7 Ku ltywator U900 2ż85/59o

8 Agre8at upraWoWy RAU Unimat typ 840 2673/59z

9 Siewnik do kukurydzy Amazone ED 602-K 2633l597

10 Przyczepa do słomy lFA HW 60.11 2276/748

LL
N aczepa do przewozu

zWierząt
N 162 ż05717 47

12 Brona talerzowa LoZoVA Ducat DLM-5 ż756/590

13
Kultywator (A8re8at

uprawowy)
U-902 2383/59ż

L4 Paszowóz ciągany SCARlBOLD| model 10M3 ż674/]47

15 Przyczepa - rama bez kół HW 60.11 L89ż/748

16 KultyWator U900 PN

t7 Siewnik punktowy KLE|NE UNl coRN 3 / 0220005 ż738/59t

18 N aczepa cięża rowa lFA HLS 9048/11l 7801/743

19 Samochód osobowy
Hyundai Tucson 2,0 CRD| /

KMHJN8lVP7U572373 CwL
WJ01

2753/741,

l. Postanowienia Ogólne

or8anizatorem przetargu jest ośrodek Hodowli zwierząt zarodowych sp. z o,o. z siedzibą

w Chod eczku, 87-860 Chodecz.

Przedmiotem przetargu jest sprzed aż:

2,1. Ładowarki teleskopowej JCB 531.70 266L/594

2.2. Kosiarki dyskowej Perkoz Vicon Extra 428H MRog 2707 /594
2.3. Beczkowozu - przyczepy VZK FKB7/1, 2448/747

2.4. Agregatu uprawowego Kverneland typ KW KTC 600 DNW 260ż/590

2.5. Siewnika Accord DT Tande m ż467 1596

2.6. Przyczepy 2-osiowej D-47 B 7837/] 48

2.7, Kultywatora U900 2285/590

2,8. Agregatu uprawowego RAU Unimat typ 84O 2673/59ż

2.9. Siewnika do kukurydzy Amazone ED 6OZ-K 2633/59L

2,10. Przyczepy do słomy lFA HW 60.11 2276/748

2.].1, Naczepy do przewozu zwierząt N\6Z żO51/]41

2.12. Bronytalerzowej LoZoVA Ducat DLM-s 27561590

1.

2.

I



3.

4.

5,

2.].3. Kultywatora (Agregatu uprawowego} U-9O2 2383/592
2,74, Paszowozu ciąganego SCAR|BOLD| model ].0M3 267417 47

2.15. Przyczepy-rama bez kół HW 60.11 1892/748
2.16. Kultywatora U900 PN

2.17. Siewnika punktowego KLEINE UNl CORN 3 /02200052738/591,
2.18. Naczepy ciężarowej, lFA HLS 9048/11/ 7807 /143
2.19, Samochodu osobowego Hyundai Tuscon 2,0 CRD| / KM HJN81VP7U57ż373 CWLWJO1

ż753/747
Oglądu przedmiotów sprzedaży można dokonać w dniach 24-ż6.t0.2o22l.
W 8odz, 10:00-14:00 w siedzibie Firmy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z osobą
upoważnioną do kontaktu pod nr tel. 607775657 lub 607217I44.
Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o. nie bierze od powiedzia lności za wady
ukryte oraz nie udziela gwarancji na stan techniczny sprzętu będącego przedmiotem
przetargu. Kupujący ma możliwość diagnostyki technicznej sprzętu w dniach oględzin.
Podstawą przeprowadzenia przetargu jest stosowne rozporządzenie Zarządu oHZZ Sp. z o.o.

Warunki przystąpienia do przetartu, terminy i wymogi formalne

1. Przetar8 ma charakter przetargu pisemnego n ieogra n iczonego.

2. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające zdolność

do czynności prawnych lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,

prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne,

które spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie i wpłaciły wadium w wysokości

10% ceny wywoławczej w terminie określonym w niniejszym Regulaminie.

3, Wadium należy wpłacić przelewem na konto:

Bank Ochrony Środowiska S.A, 73 1540 tO27 ZtOz OOO1 3583 OO01

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

sprzedającego do dnia 26.10.2022r. do godz, 1,4,,OO,

5. W przypadku udziału w zakupie więcej niź jednego środka trwałego - wadium musi byćsumą
poszczególnych wadiów.

6, Warunkiem uczestnictwa W przetargu jest Złoźenie pisemnej oferty na formularzu ofertowym
(załącznik nr 3 do Regulaminu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem

,,Przetarg na sprzęty rolnicze" w terminie do 26.10.2022 do godz. 14:00

w sekretariacie Ośrodka Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o. w Chodeczku

osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych/ku rierskich na adres siedziby firmy
(ważne: o dacie doręczenia decyduje data i godzina wpływu oferty do organizatora przetargu/

a nie data wysłania).

7. Złożenie ośWiadczenia o zapoznaniu się z treŚcią ogłoszenia o przetargu, warunkach przetargu

oraz treścią klauzuli informacyjnej RODO,

8, Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym sprzętu lub o ponoszeniu

od powiedzia lności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

9. Złożenia oświadczenia o sytuacji ekon omiczno-fin ansowej oraz o powiązaniach

kapitałowo-osobowych.

].0. Złożenie oświadczenia o wszczęciu postępowania upadłościowego bądź likwidacyjnego.

11. Każda oferta powinna zawierać:

a) formularz ofertowy wraz z oświadczeniami

b) podpisaną klauzulę informacyjną w związku z przetwarzaniem danych osobowych

ll,

a



lV.

c) ory8inał udzielone8o pełnomocnictwa lub notarialnie

w przypadku ustanowienia przez oferenta pełnomocnika

d) dowód wniesienia obowiązującego wadium

oferta oraz Wszystkie do niej załączniki muszą byĆ podpisane

upoważnione do reprezentowan ia,

potwierdzoną jego kopię,

przez oferenta lub osoby

Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami dostępny jest do pobrania na stronie

www.ohzz.chod eczek. pI w zakładce przetar8i.

obwieszczenie przetargu

1, Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu

(załącznik nr 1 do Regulaminu) na stronie internetowej Spółki pod adresem

www.ohzz.chodeczek. pl oraz zamieszczenia ogłoszenia prasowego/ a także wywieszenia treŚci

ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibach sąsiadu,jących gmin Chodecz, Lubień Kujawski

oraz Choceń. Do przeprowadzenia przetargu Wystarczy udział jednego oferenta.

Cena wywoławcza

1. Cena wywoławcza wynosi:

LP Rodzaj Marka/Typ/Model

Nr
inwentarzo

Wy

cena
wywoławcza

netto

1 Ładowarka teleskopowa. JcB 531.70
266L/594 49 000,00 zł

2 Kosiarka dyskowa
Perkoz Vicon Extra 428H

MR09
27011594 20 000,00 zł

3 Beczkowóz -przyczepa VZK FKB1/1 2448/747 10 000,00 zł

4 A8regat uprawowy
Kverneland typ KW KTC

600 DNW
2602/590 30 000,00 zł

5 Siewnik Accord DT Tandem 2467 /596 9 000,00 zł

6 Przyczepa 2-osiowa D-47 B t83t/748 1000,00 zł

7 KultyWator U900 żż85/59o 3 000,00 zł

8 Agregat upraWoWy RAU Unimat typ 840 2673/59ż 8 000,00 zł

9 Siewnik do kukurydzy Amazone ED 602-K ż633/597 52 500,00 zł

10 Przyczepa do słomy lFA HW 60.11 2z76/748 3 500,00 zł

It N aczepa do przewozu zwierząt N 162 205] /747 2 000,00 zł

Lż Brona talerzowa LoZoVA Ducat DLM-S 2756/59o 35 000,00 zł

13
KultyWator (Agregat

uprawowy)
U_902

2383/592 3 000,00 zł

L4 Paszowóz ciąga ny SCARlBOLDl model 10M3 ż674/74] 18 000,00 zł

15 Przyczepa - rama bez kół HW 60.11 7892l]48 1 000,00 zł

16 KultyWator U900 PN 3 000,00 zł

I7 Siewnik punktowy
KLE|NE UNl coRN 3 /

0220005
ż738/59I 5 100,00 zł

18 N aczepa ciężarowa lFA HLs 9048/1]./ L807 /743 6 500,00 zł

19 Samochód osobowy
Hyundai Tucson 2,0 CRD|

/ KMHJN8lVP7U572373
cWL WJ01

2753/74t 6 000,00 zł

2. Sprzedaż przedmiotów przetargu nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.



1. Do odbycia przetargu Wystarcza złożenie jednej oferty spełniającej Wszystkie wymagania
wynikające z niniejszego Regulaminu.

2. o ważności oferty decyduje data i godz. wpływu oferty do siedziby OHZZ Sp, z o.o.
3. Zasady zwrotu wadium:

a) wadium złożone przez oferentów, których oferta nie została wybrana, została

odrzucona, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru
lub od rzucen ia oferty,

b) wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

1) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
2) uczestnik przetargu, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą cenowo, uchyli

się od zawarcia umowy.

5. Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych
z przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu.

Vl. Komisja przetargowa

1. Do przeprowadzenia przetargu Organizator przetarBu powołuje Komisję przetargową

w składzie czteroosobowym.
2. Komisja przetargowa w imieniu organizatora przetargu przeprowadza postępowanie

przetargoWe, w szczególności:

1) sprawdza ważność ofert,

2) dokonuje oceny ofert i proponuje wybór jako najkorzystniejszej, ważną ofertę
z najwyższą ceną,

3) rozstrzyga uwagi izastrzeżenia oferentów,

4) w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, kontynuuje przetar8

w formie aukcji między tymi oferentami.
3. Komisja przetargowa sporządza protokół z przeprowadzon ego przetargu. Treść protokołu
zaWlera wszystkie informacje dotyczące p rze b iegu p rzeta rgu,

w szczegÓ|noŚci informacje o ilości złożonych ofert, wyniku sprawdzania ważności ofert
i ewentualnym odrzuceniu ofert, wyborze najkorzystniejszej oferty, zamknięciu przetargu

bez wyboru którejkolwiek z ofert, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu. Protokół
sporządzony zostanie w jednym egzemplarzu, który podpisują przewodniczący i członkowie
komisji przetargowej.

vll. Kryterium wyboru ofert
1. Komisja przetar8owa uzna za naj korzystniejszą ofertę z najwyższą ceną,

Z zastrzeŻen iem poniższych ustępÓW.

a) W razie stwierdzenia, że co najmniej dwóch oferentów zaproponowało najwyższą
cenę w tej samej wysokości (zbieżność ofert) organizator przeprowadzi drugi etap
przetar8u w formie licytacji ustnej, z kwotą postąpienia nie niższą niż 1O0 zł. W takim
przypadku oferentów informuje się o terminie i miejscu kontynuacji przetargu

W formie licytacji.

b) Po ustaniu postąpień organizator przetargu, uprzedzając obecnych, wywołu.je

trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, zamyka przetarg iudziela przybicia oferentowi,
który zaoferowal najwyższą cen ę.

c) W razie niedokonania W toku Iicytacji

nierozstrzy8n ięty.



,

vlll. Rozstrzygniecieprzetargu

1. otwarcie ofeń oraz ich ocena odbywa się bez udziału oferentów i stanowi częśĆ

niejawną przetar8u.

W części niejawnej Komisja dokona sprawdzenia kompletności ofert iwybierze ofertę
najko rzystn iejszą.

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Przewodniczący komisji
przetargowej zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić oferentów telefonicznie
lub mailowo o wyniku przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako wygrywająca przetarg odmówi zakupu lub nie dopełni
formalności uprawniających ją do zakupu, wtedy komisja przetargowa wybiera kolejnego

oferenta, który zaproponował najwyższą cenę spośród pozostałych ofert. Z osobą,

która zaoferuje najwyższą cenę zostanie podpisana umowa sprzedaży.

].. Oferent, którego oferta została wybrana jest związany ofertą do czasu przeniesienia

własności przedmiotu przetar8u.

Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu na koncie

Sprzedającego kwoty należnej za przedmiot przetargu. Cenę nabycia nabywca uiści

nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT przelewem na konto

Sprzedające8o. Potwierdzenie przekazania przedmiotu stanowi załącznik nr 5

do Regulaminu.

Wszelkie koszty transakcji zakupu oferowanego sprzętu obciąźają oferenta.

Unieważnienie przetargu

Przetarg może zostać unieważniony w całości lub części w każdym czasie, bez Wyboru

którejkolwiek oferty.

or8anizator przetar8u nie jest zobowiązany podawać oferentom przyczyny

unieważnienia przetar8u.

3, W razie unieważnienia przetargu, oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek

roszczenia wobec orga n izatora przetar8u.

xl. postanowieniakońcowe

1. Przetarg nie jest organizowany w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

2. Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego Regulaminu oraz postanowieniami

ogłoszenia o przetargu pisemnym. W sprawach n ieu regu lowanych w niniejszym

Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu

Cywilnego.

3. Spory wynikające z zapisów Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
dla siedziby or8an izatora przetar8u.

załaczniki:

].. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż środków trwałych - zał. nr 1.

2. Wykaz środków trwałych - zał. nr ż.
3. Formularz ofertowy - zał. nr 3.

4. Klauzula informacyjna dla Oferentów - zał. nr 4.

5. Protokół wydania - zał. nr 5.

2.

3.

4.

lx.

X.

2.

3.

ż.


