Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytutu Nowych Syntez Chemicznych Nr 12/2021
z dnia 24 czerwca 2021r.

Regulamin pisemnego przetargu
na sprzedaż środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń rolniczych
stanowiących własność Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu
Nowych Syntez Chemicznych
I.

Przetarg przeprowadza w imieniu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu
Nowych Syntez Chemicznych (dalej zwanego „Sprzedawcą”) komisja
przetargowa, która działa w oparciu o przepisy prawne, a zwłaszcza
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad
przeprowadzania
przetargu
na
sprzedaż
środków
trwałych
przez
przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U.
Nr 97, poz. 443 i z 1999r., Nr 70, poz.780).

II.

Przetarg ma charakter publiczny, jest prowadzony w formie pisemnego
przetargu ofertowego - zbieranie pisemnych ofert.

III.

Przedmiotem przetargu publicznego (pisemnego) są następujące środki trwałe:
• Ciagnik rolniczy kołowy Zetor 16145 , nr rej. DSW 16MM
• Przyczepa ciężarowa rolnicza Kirowiec JPTS-12, nr rej. DSW L795
• Przyczepa ciężarowa rolnicza Kirowiec JPTS-9, nr rej DSW 96PN
• Rozrzutnik obornika Fortschritt T-088
• Rozrzutnik obornika Fortschritt T-088
• Pług ciągnikowy obracany Unia IBIS-120 BZ-3
• Rozsiewacz nawozów i wapna RCW-5

IV.

Ceny wywoławcze wynoszą:
•
•
•
•
•
•
•

Ciagnik rolniczy kołowy Zetor 16145 , nr rej. DSW 16MM –
27.700,00 PLN
Przyczepa ciężarowa rolnicza Kirowiec JPTS-12, nr rej. DSW L795 –
12.700,00 PLN
Przyczepa ciężarowa rolnicza Kirowiec JPTS-9, nr rej DSW 96PN –
9.700,00 PLN
Rozrzutnik obornika Fortschritt T-088 – 10.900,00 PLN
Rozrzutnik obornika Fortschritt T-088 – 8.100,00 PLN
Pług ciągnikowy obracany Unia IBIS-120 BZ-3 – 7.500,00 PLN
Rozsiewacz nawozów i wapna RCW-5 – 4.300,00 PLN

Ceny wywoławcze są cenami minimalnymi, co oznacza że sprzedaż
nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
V.

Przetarg wszczynany jest poprzez opublikowanie ogłoszenia / obwieszczenia o
przetargu (zaproszenia do składania ofert) na stronie Sprzedawcy
www.ins.lukasiewicz.gov.pl , oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedawcy
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w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Nowych Syntez Chemicznych, Al.
Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy.
VI.

Przedmioty przetargu można oglądać w Gospodarstwie Doświadczalnym
„Goczałków”, Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom, województwo
dolnośląskie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:00, po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym godziny oględzin. (Grzegorz Jawilak
tel. 724 311 519.

VII.

Oświadczenia woli w imieniu oferenta może składać wyłącznie oferent lub
osoba umocowana, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo lub dokument,
z którego wynika jej umocowanie do reprezentowania oferenta, najpóźniej
przed terminem składania ofert.
Pisemna oferta powinna zawierać:
• oznaczenie (imię nazwisko lub nazwę i adres składającego ofertę,)
• proponowaną cenę nabycia określoną jednoznacznie w PLN (liczbowo i
słownie),
• dowód wpłacenia wadium (bankowe potwierdzenie przelewu),
• oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu
Wzór oferty - Formularz ofertowy załącznik nr 1 do regulaminu.

VIII.

IX.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na wskazane przez
Sprzedawcę konto bankowe, w wysokości:
• 2.770,00 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych
00/100) w przypadku składania oferty na zakup ciągnika rolniczego
Zetor 16145,
• 1.270,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt złotych
00/100) w przypadku składania oferty na zakup przyczepy ciągnikowej
Kirowiec JPTS-12
• 970,00 PLN (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100) w
przypadku składania oferty na zakup przyczepy ciągnikowej Kirowiec
JPTS-9.
• 1.090,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
w przypadku składania oferty na zakup rozrzutnika obornika.
• 810,00 PLN (słownie: osiemset dziesięć złotych 00/100) w przypadku
składania oferty na zakup rozrzutnika obornika.
• 750,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) w
przypadku składania oferty na zakup pługa ciągnikowego.
• 430,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści złotych 00/100) w
przypadku składania oferty na zakup rozsiewacza nawozów i wapna.

X.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie
zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego
oferta została przyjęta – zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium
przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta,
nie wpłaci na rzecz Sprzedawcy całej ceny nabycia w terminie siedmiu dni od
dnia zawiadomienia oferenta o przyjęciu jego oferty.
Przed przystąpieniem do przetargu oferent powinien zapoznać się z
regulaminem przetargu i złożyć stosowne oświadczenie. Oferent ponosi

XI.
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XII.

wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty, a nabywca pokrywa
koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z przeniesieniem prawa
własności samochodu osobowego.
Oferent zobowiązany jest złożyć tylko jedną ofertę z zachowaniem formy
pisemnej.

XIII.

Oferty zawierające wypełniony Formularz ofertowy należy dostarczyć do
siedziby Sprzedawcy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez
Chemicznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy,
Kancelaria - pok. Nr 50, w terminie do 12 lipca 2021r. do godz. 11.00, w
zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Oferta przetargowa – sprzedaż
samochodu Renault Master”.

XIV.

Przetarg może się odbyć, jeżeli wpłynęła chociaż jedna oferta spełniająca
warunki określone w obwieszczeniu o przetargu.

XV.

Termin przetargu wyznacza się tak, aby miedzy datą obwieszczenia o
przetargu a terminem składania ofert upłynęło co najmniej 14 dni. Otwarcie
ofert nastąpi w: siedzibie Sprzedawcy, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A–
sala konferencyjna, w dniu 12 lipca 2021r. o godz. 11.30.

XVI.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty ostatecznego terminu składania
ofert.

XVII.

Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

XVIII.

Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną z tym zastrzeżeniem, że
Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli kilku
oferentów zaoferowało tę samą cenę.

XIX.

Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy
sprzedaży w trybie przetargu. Oferent, którego oferta została przyjęta
(nabywca), zobowiązany jest wpłacić cenę nabycia na rachunek bankowy
Sprzedawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przyjęcia oferty. Jeżeli
oferent uchyli się od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz
Sprzedawcy.

XX.

Prowadzący przetarg dokonuje otwarcia ofert, ustala które z nich uznaje się
za ważne oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium, a nadto wybiera
oferenta, który zaoferował cenę najwyższą.

XXI.

Komisja
przetargowa,
bezpośrednio
po
zakończeniu
przetargowych, sporządza protokół, który powinien zawierać:
1)
2)
3)
4)

czynności

oznaczenie miejsca i czasu przetargu,
imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,
oznaczenie przedmiotu przetargu i jego ceny wywoławczej,
informacja o złożonych ofertach, w tym:
•
ofertach dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargu wraz z
uzasadnieniem,
•
dane oferentów i ceny przez każdego zaoferowane za przedmiot
przetargu,
•
najwyższej cenie zaoferowanej za przedmiot przetargu,
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5)

wybór najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem albo stwierdzenie
o niewybraniu żadnej oferty,
6) imię, nazwisko/ nazwa / i miejsce zamieszkania /siedziba/
wygrywającego przetarg,
7) zawiadomienia o wynikach przetargu,
8) wnioski i oświadczenia osób obecnych przy przetargu,
9) wzmiankę o odczytaniu protokołu,
10) podpisy osób prowadzących przetarg i nabywcy lub wzmiankę o
przyczynie braku podpisu.
11) jeżeli wygrywający uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie
wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę w protokole z
przetargu; taką samą wzmiankę należy uczynić o zawarciu takiej umowy.
XXII.

Członkowie komisji przetargowej składają oświadczenia o braku podstaw do
wyłączenia ich z postępowania przetargowego.
Wzór oświadczenia członków komisji stanowi załącznik nr 2 do
regulaminu.

XXIII.

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu wydania
przedmiotu przetargu, który stanowi załącznik Nr 3 do regulaminu.

Załącznik nr 1 Wzór oferty – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 oświadczenia członków komisji przetargowej.
Załącznik nr 3 protokół wydania przedmiotu przetargu.

Signed by /
Podpisano przez:
Janusz Mirosław
Igras
Date / Data: 202106-24 11:19

Puławy, 24 czerwca 2021r.
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