
Załącznik
do  zarządzenia  Nr  S.0050.68.2020 Burmistrza  Dobrodzienia  z  dnia  30.04.2020  r.  w  sprawie  powołania  Komisji
Przetargowej 

REGULAMIN

Przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego Gimbus o nr
rejestracyjnym OOL A300  marki Jelcz, typ L090M, rok produkcji 2000.

1. Sprzedaż autobusu szkolnego Gimbus o nr rejestracyjnym OOL A300 następuje na podstawie przepro-
wadzonego  przetargu  pisemnego  nieograniczonego,  którego  celem jest  uzyskanie  najwyższej  ceny.

2. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego, którego
przedmiotem jest sprzedaż autobusu szkolnego Gimbus o nr rejestracyjnym OOLA 300.

3. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Dobrodzienia.

4. Do przetargów mogą przystąpić osoby, które będą spełniać warunki wymienione w ogłoszeniu przetargu
pisemnego nieograniczonego.

5. W ogłoszeniu o przetargu pisemnym nieograniczonym zamieszcza się informacje o:
a) cenie wywoławczej,
b) możliwości i terminie składnia pisemnych ofert,
c) terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu,
d) skutkach uchylenia się od zawarcia umowy,
e) zastrzeżeniu, że organowi przysługuje  prawo  zamknięcia  przetargu  bez  wybrania  którejkolwiek
    z ofert.

6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.

7. Pisemna oferta powinna zwierać:
a) imię,  nazwisko  i  adres  oferenta  albo  nazwę  lub  firmę  oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba

prawna lub inny podmiot,
b) datę sporządzenia oferty,
c) oświadczenie,  że  oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

8.1.  Przetarg  może  się  odbyć,  chociażby  wpłynęła  tylko  jedna  oferta  spełniająca  warunki  określone
w ogłoszeniu o przetargu.

8.2.   Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

9.1. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów.
9.2. W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, informując  o zasadach jego

przeprowadzenia.
9.3. Komisja przetargowa:

a) podaje liczbę otrzymanych ofert,
b) dokonuje  otwarcia  kopert  z  ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość
    osób, które złożyły ofert,
c) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
d) weryfikuje oferty i ogłasza, które zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,
e) zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,
f) zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

10. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do części niejawnej przetargu, jeżeli:
1) jeżeli nie odpowiada warunkom przetargu,
2) została złożona po wyznaczonym terminie,
3) nie zawiera danych wymienionych w punkcie 7 niniejszego Regulaminu,
4) jest nieczytelna względnie budzi wątpliwości co do jej treści.

11. Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę.



12.1. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje analizy złożonych ofert oraz wybiera
najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

12.2.  W przypadku złożenia  równorzędnych ofert  komisja  przetargowa organizuje  dodatkowy przetarg
ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

12.3. Komisja zawiadamia oferentów, o których mowa w ust. 2, o terminie dodatkowego przetargu oraz
umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

12.4. Przewodniczący komisji przetargowej informuje oferentów, iż ceną wywoławczą jest cena zapropo-
nowana w pisemnych ofertach przez oferentów.

12.5.  Przewodniczący  komisji  przetargowej  informuje  oferentów,  że  po  trzecim wywołaniu  najwyższej
zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

12.6. O wysokości postąpienia decyduje komisja przetargowa, przy czym postąpienie nie może wynosić
mniej niż 10 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

12.7. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny
powyżej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego postąpienia nie
ma dalszych postąpień.

13.1. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
13.2. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku

przetargu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.
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