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Zarządzenie  Dyrektora Zespolu Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach
z dnia 05.01.2022 r.

W sprawie wprowadzenia Regulaminu przetargu ofertowego na sprzedaż środka
trwałego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach.

Podstawa prawna:
-Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. 2009 Nr  157 poz.1240 ze
zm.)
-  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  4  kwietnia  2017r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu

gospodarowania   składnikami   rzeczowymi   majątku  ruchomego,   w  który  wyposażone   są
jednostki budżetowe (Dz.U. 2017 Nr 0 poz. 729)

1.   Przetarg   wszczynany  jest   poprzez   opublikowanie   ogłoszenia   o   przetargu   na   stronie
internetowej szkoły pod adresem:  zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl

2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż środka trwałego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Brzezinach będącego składnikiem majątku szkoły.

3. Istnieje możliwość oglądu przedmiotów sprzedaży, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
(Tel. 46 874 47 99).

4.     Zespół     Szkół     Ponadpodstawowych    w    Brzezinach    zwany    dalej     Sprzedającym
nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotów przetargu.

5.  W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki  organizacyjne nie
posiadające  osobowości  prawnej,  które  do  wyznaczonego  terminu  złożą  pisemną  ofertę
w siedzibie Sprzedającego.

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

7.   Przetarg   przeprowadzi   3-osobowa   komisja   przetargowa   powołana   przez   Dyrektora
Sprzedającego. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji przetargowej.

8.   Przetarg   ma   charakter  publiczny   i  jest  prowadzony   w   formie   pisemnego   przetargu
ofertowego.

9. Cena oszacowania środka trwałego przeznaczonego do zbycia jest ceną wywoławczą.

10. Oferty zawierający formularz ofertowy, należy dostarczyć w określonym terminie składania
ofert     do     sekretariatu     Zespołu     Szkół     Ponadpodstawowych     w     Brzezinach     przy
ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny.

11. Oferta nadesłana lub złożona po terminie składania ofert pozostawia się bez rozpatrzenia.

12. Komisja przetargowa sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu.



Protokół powinien zawierać informacje o:

a) teminie i miejscu przetargu;

b) informacje o złożonych ofertach,

c)   ofertach   dopuszczonych   i   niedopuszczonych   do   uczestniczenia   w   przetargu,   wraz
z uzasadnieniem;

d) ceny zaproponowane w ofertach, wybór najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem albo
stwierdzenie o nie wybraniu żadnej z ofert;

f) imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby, której oferta   została
wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu;

g) imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej ;

h) dacie sporządzenia protokołu.

13. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaofiarowało tę sama cenę, komisja wybiera nabywcę
lub postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji miedzy tymi oferentami.

14.   Protokół   przeprowadzonego   przetargu   sporządza   się   w  jednym   egzemplarzu,   który
podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej.

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

16. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Przewodniczący komisji
przetargowej zawiadamia niezwłocznie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu.

17.    Przekazanie    przedmiotu    przetargu    nastąpi    po    podpisaniu    umowy    z    Nabywcą
i  zaksięgowaniu na koncie  Sprzedającego  kwoty należnej  za przedmiot przetargu.  Nabywca
zobowiązany  jest   zapłacić   cenę   nabycia   w   teminie   wyznaczonym   w   zawiadomieniu
o przyjęciu oferty lub 7 dni od otrzymania faktury.

18.  Sprzedawca  zastrzega  sobie  możliwość  zamknięcia  przetargu  bez  wyboru  oferty  oraz
możliwość odwołania lub zmiany warunków przetargu bez podania przyczyn.

19. Sprzedawca może sprzedać środki trwałe bez przeprowadzenia przetargu w przypadku, gdy
przedmiotem  sprzedaży  są  składniki  majątkowe,  których  wartość  rynkowa  nie  przekracza
kwoty określonej w przepisach w sprawie uznania składników majątkowych za środki trwałe.

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

21.  W zakresie spraw, których rozwiązanie nie jest możliwe przy zastosowaniu Regulaminu,
zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
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Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu
Osobowego
1) Nazwa i siedziba spizedającego:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach ,ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny
Tel./fax: 46 874 47 99 , e-mail: zspbrzeziny@zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl

2) Przedmiot przetargu:
Samochód osobowy
Marka: DACIA SD LOGAN
Nr rejestracyjny EBR  L824
Rok produkcji 2005 r.
Rodzaj pojazdu osobowy
Nr identyfikacyjny: UUI LSDAAH33605357
Kolor: czerwony
Moc silnika :  1390cm3/55.O kw
Przebieg:  51502 km
Data pierwszej rejestracji:  12.07.2005
3) Tryb przetargu:
Pisemny przetarg ofertowy.
4) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Złożenie oferty, będącej zalącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia
24.01.2022 r.,   do godz.11:00.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie sprzedającego tj.
w Zespole  Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach ,ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060
Brzeziny w sekretariacie szkoły, ze strony intemetowej :  www.zsDbrzezinv.szkolv.lodz.Dl
lub BIP .
5) Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonyin przetargu.
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi
za"erac:
- imię i nazwisko lub nazwę oferenta
- adres siedziby oferenta
- numer PESEL i NIP oferenta
- datę sporządzenia oferiy
- cenę ofertową i warunki jej zapłaty
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży
oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń -zalącznik nr 1
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych.
Oferty należy składać w dni robocze w godz. 8.30 -15:30 nie później jednak niż do dnia
24.01.2022 r. godz.11 :00 w sekretariacie ZSP w Brzezinach  w zaklejonych
kopertach z napisem, „Przetarg ofertowy" na sprzedaż samochodu osobowego DACIA  SD
LOGAN.
Nie otwierać przed dniem 24.01.2022 r.   godz.11 :05.
6) Cena wywoławcza -2500,00 zł ( slownie zl: dwa tysiące pięćset zlotych).
7) Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany skladnik majątku
ruchomego.



Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie sprzedającego tj. ZSP w Brzezinach.
ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny  w dni robocze od godz. 8:00 do  15:00
od dnia  11.01.2022 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 874 47 99.
8) Termin zawarcia umowy sprzedaży:
1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową

najkorzystniejszej oferty .
2. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po podpisaniu umowy

i wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.
3. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego

ceny  nabycia.
9) Inne informacje:
Przetarg jest prowadzony na  podstawie  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z dnia

04.04.2017r. (Dz.U. 2017 Nr 0 poz. 729) w sprawie sposobu i trybu  gospodarowania
składnikami rzeczowymi majątku.
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Załącznik nr 1

Brzeziny,..........................

Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania
składaj ącego ofertę

OSWIADCZENIE

Ja    niżej    podpisany    oświadczam,    że    zapoznałem    się    z    warunkami    postępowania
przetargowego  określonego  w  Ogłoszeniu  o  przetargu  na  sprzedaż  samochodu  oraz  treścią
Wzoru
Akceptując    warunki    udziału    w   postępowaniu    oraz    po    zapoznaniu    się    ze    stanem
technicznym      pojazdu      składam      ofertę      zakupu      samochodu      wg      załącznika      2.

®odpis oferenta)



Załącznik 2

0ferta na zakup samochodu osobowego marki Dacia SD Logan

Miejscowość i data:

Imię i nazwisko (nazwa firmy) oraz miejsce zamieszkania (siedziba):

Numer PESEL

Numer NIP

Numer REGON

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego

określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki Dacia Logan

oraz z treścią wzoru umowy (załącznik nr 3).

Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym

pojazdu składam ofertę zakupu samochodu osobowego marki Dacia Logan

za kwotę .................... zl brutto.    (słownie złotych:

Podpis oferenta


