
Załącznik do Zarządzenia nr 01/2022 

 

 

Regulamin 

przetargu pisemnego ofertowego 

na sprzedaż środków trwałych, będących własnością 

Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie 
 

§ 1 

Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół im. 

Józefa Warszewicza w Prószkowie oraz na tablicy ogłoszeń. 

 

§ 2 

Przetarg prowadzony będzie przez Komisję Przetargową powołaną przez Dyrektora 

Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie. 

 

§ 3 

Przetargiem objęta jest sprzedaż środków trwałych wyszczególnionych w załączniku nr 1 

do Regulaminu. 

 

§ 4 

Do przeprowadzenia przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty. 

 

§ 5 

1. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Oferta kupna 

………. - przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż środków trwałych” należy 

składać w sekretariacie Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, w 

terminie podanym w ogłoszeniu. 

2. Na każdy z przedmiotów przetargu składa się oddzielną ofertę cenową. 

 

§ 6 

1. Każda oferta powinna zawierać: 

1) pełną nazwę (dane adresowe) oferenta; 

2) oferowaną cenę brutto za przedmiot przetargu; 

3) oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem 

technicznym środków trwałych. 

2. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3. Brak któregokolwiek z elementów oferty eliminuje oferenta z udziału w przetargu. 

 

§ 7 

Komisja nie będzie rozpatrywała ofert: 

1) nieczytelnych; 

2) z budzącymi wątpliwości skreśleniami; 

3) zawierających więcej niż jedną cenę za przedmiot przetargu; 

4) z ceną niższą aniżeli cena wywoławcza. 

 

§ 8 

Otwarcie i rozpatrzenie pisemnych ofert dokonuje Komisja przetargowa w składzie 

trzyosobowym. 



§ 9 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu i godzinie podanej w ogłoszeniu w Zespole Szkół im. Józefa 

Warszewicza w Prószkowie przy ul. Pomologia 11, 46-060 Prószków. Przy otwarciu ofert 

obecność oferentów nie jest obowiązkowa. 

 

§ 10 

W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na dany przedmiot przetargu, przetarg 

pisemny ofertowy wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą cenę. 

 

§ 11 

W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o jednakowej najwyższej cenie na ten sam 

przedmiot przetargu, o pierwszeństwie zakupu decyduje data oraz godzina wpływu oferty. 

 

§ 12 

1. Oferent, który wygrał przetarg może otrzymać potwierdzenie wygrania przetargu na 

piśmie. 

2. Oferent, który wygrał przetarg ustala z przewodniczącym Komisji Przetargowej termin 

wpłaty całości zaoferowanej kwoty przelewem na rachunek bankowy sprzedającego 

tytułem należności za wygrany przedmiot przetargu oraz datę odbioru. 

3. Dowodem zawarcia transakcji będzie faktura VAT. 

4. Termin wszystkich czynności nie może przekraczać 7 dni. 

 

§ 13 

Jeżeli oferent wygrywający przetarg nie przystąpi w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięciu 

przetargu do czynności określonych w §12, wówczas sprzedawca będzie mógł sprzedać 

środek trwały bez przeprowadzenia kolejnego przetargu po cenie najwyższej z 

oferowanych lecz nie niższej niż połowa ceny oszacowania. 

 

§ 14 

Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie ul. Pomologia 11, 46-060 Prószków 

zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo 

zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży 

 

1. Samochód osobowy do 3,5 t, marka Volkswagen Transporter T4 2,6t, rok produkcji 1991, 

cena wywoławcza brutto 3 500,00 zł. 

2. Ciągnik rolniczy, marka URSUS C-360, rok produkcji 1985, cena wywoławcza brutto 

7 300,00 zł. 

3. Wóz asenizacyjny PN-20-2, producent MEPROZET Kościan, rok produkcji brak danych, 

cena wywoławcza brutto 1 500,00 zł. 

4. Ładowacz UNHZ 500, producent AGROZET HUMPOLEC (Czechosłowacja), rok 

produkcji 1987, cena wywoławcza brutto 1 560,00 zł. 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Dane oferenta 

Imię i nazwisko/nazwa: .............................................................................................. 

Adres: .......................................................................................................................... 

Telefon:  ...................................................................................................................... 

Adres e-mail: ............................................................................................................... 

 

OFERTA 

1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym, którego przedmiotem jest 

zbycie: 

1) Samochodu osobowego do 3,5 t, marka Volkswagen Transporter T4 2,6t, rok 

produkcji 1991, cena wywoławcza brutto 3 500,00 zł. 

Składam ofertę zakupu za kwotę: ……………………………….. zł brutto 

(słownie złotych: …………………………………………….……………………..) 

 

2) Ciągnika rolniczego, marka URSUS C-360, rok produkcji 1985, cena wywoławcza 

brutto 7 300,00 zł. 

Składam ofertę zakupu za kwotę: ……………………………….. zł brutto 

(słownie złotych: …………………………………………….……………………..) 

 

3) Wóz asenizacyjny PN-20-2, producent MEPROZET Kościan, rok produkcji brak 

danych, cena wywoławcza brutto 1 500,00 zł  

Składam ofertę zakupu za kwotę: ……………………………….. zł brutto 

(słownie złotych: …………………………………………….……………………..) 

 

4) Ładowacz UNHZ 500, producent AGROZET HUMPOLEC (Czechosłowacja), rok 

1987, cena wywoławcza brutto 1 560,00 zł 

Składam ofertę zakupu za kwotę: ……………………………….. zł brutto 

(słownie złotych: …………………………………………….……………………..) 



2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przetargu oraz warunkami zawartymi 

w ogłoszeniu przetargu pisemnego i akceptuję je bez zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że jestem zobowiązany treścią oferty do dnia przeniesienia własności 

zakupionego sprzętu. 

4. W przypadku nabycia pojazdu zobowiązuję się uiścić cenę nabycia w ciągu 7 dni od dnia 

zawarcia umowy kupna-sprzedaży. 

 

 

........................................ 

czytelny podpis oferenta 

 


