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REGULAMIN OFERTOWEGO PRZETARGU NIEGRANICZONEGO 
na sprzedaż sprzętu i wyposażenia 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.  
w Radzyniu Podlaskim ul. Lubelska 5 

z dnia 07.11.2019 roku 
 

Rozdział I Zasady ogólne 

§ 1 (Zakres regulacji) 

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży zbędnych składników mienia ruchomego PUK sp. z 
o.o. w Radzyniu Podlaskim wskazanych w załączniku Nr 1 do regulaminu.  

2. Sprzedaż odbywa się w formie pisemnego ofertowego przetargu nieograniczonego, zwanego dalej 
przetargiem. 

 

§ 2 (zasady uczestnictwa) 

1. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne jak również jednostki organizacyjne 
nie posiadające osobowości prawnej, które złożyły ofertę zakupu i wniosły wymagane wadium. 

2. Koszty udziału w przetargu, w tym przygotowania oferty, obciążają w całości uczestnika 
postępowania. 

 

§ 3 (przedmiot sprzedaży) 

1. Przedmiotem sprzedaży są sprzęt i wyposażenie określone w Załączniku nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 

2. Każdy zainteresowany udziałem w postępowaniu zobowiązany jest na własny koszt i na własne 
ryzyko do zapoznania się ze stanem technicznym oferowanego do sprzedaży sprzętu i 
wyposażenia. 

3. Przedmioty można obejrzeć pod adresem: ul. Zaródki 7-9 (wjazd od ulicy Kockiej 25 – Oczyszczalnia 
ścieków) w Radzyniu Podlaskim na Bazie Transportowej PUK, po wcześniejszym ustaleniu terminu 
oględzin z pracownikiem Dyspozytorni w dni robocze w godzinach 09.00 - 15.00. 

 Kontakt telefoniczny:  stacjonarny  83 3526103,     komórkowy  600356996 

 

Rozdział II Składanie ofert 

§ 4 (oferta) 

1. Oferenci mogą składać oferty na dowolną ilość przedmiotów wskazanych w załączniku Nr 1. 
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2. Złożenie oferty w postępowaniu oznacza, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym sprzętu i 
wyposażenia na które składa ofertę zakupu i w związku z tym nie będzie wnosił roszczeń do 
Sprzedającego. 

3. Ofertę składa się pod rygorem jej odrzucenia w formie pisemnej (opatrzonej własnoręcznym 
podpisem) osobiście, poprzez operatora pocztowego lub kurierem (nie dopuszcza się formy faksu 
lub poczty elektronicznej). 

4. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania kupującego. 

5. W ofercie podaję się cenę brutto. 

6. Ofertę składa się w zaklejonej kopercie wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 2 do 
niniejszego regulaminu. 

7. Odrzuceniu podlega oferta, która: 
- podpisana została przez osobę nieupoważnioną do reprezentowania kupującego; 
- została złożona po terminie; 
- jest niezgodna z niniejszym regulaminem; 
- brak jest potwierdzenia uiszczenia wadium. 

8. Oferent może wycofać lub zmienić ofertę nie później niż na 3 dni przed terminem otwarcia ofert. 
 

§ 5 (wadium) 

1. Do każdej oferty kupujący załącza dowód uiszczenia wadium w kwocie zamieszczonej w Załączniku 
nr 1 do każdego sprzedawanego przedmiotu.  

2. Wadia wnosi się wyłącznie w formie pieniężnej. 

3. Wadium wnosi się przelewem na rachunek bankowy lub poprzez wpłatę w kasie PUK.  

Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podl., konto nr: 26 8046 0002 2001 0000 0215 0001   

Bank PKO BP S.A., konto nr: 08 1020 3206 0000 8102 0038 4396 

4. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli zostało wpłacone przed upływem wyznaczonego terminu 
składania ofert, zaksięgowane na koncie PUK lub jest w kasie PUK.  

5. Niewniesienie wadium w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

6. Zwrot wpłaconego wadium dla oferentów, którzy nie wygrali przetargu nastąpi w dniu 
sfinalizowania sprzedaży, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na 
wskazane konto bankowe oferenta lub wypłacone zostanie w gotówce w kasie PUK Sp. z o.o., ul. 
Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski. 

7. Wadium wykonawcy wygrywającego przetarg zostanie zaliczone mu na poczet ceny. 

 

§ 6 (terminy) 

1. Miejsce składania i otwarcia ofert: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu 
Podlaskim ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski 
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2. Termin składania ofert: 22 listopada 2019 roku / godz. 12.00 

3. Termin otwarcia ofert: 22 listopada 2016 roku / godz. 12.30 

4. Miejsce ogłoszenia wyników konkursu ofert: 25 listopada 2019 roku / godz. 12.00 na stronie 
oficjalnej stronie PUK sp. z o.o. lub do wglądu w sekretariacie w siedziby PUK sp. z o.o. 
(ul. Lubelska 5 w Radzyniu Podlaskim). 

 

§ 7 (ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej) 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą cenę o ile przekroczy wskazaną 
przez Sprzedającego wartość minimalną. 

2. W przypadku zaoferowania identycznej ceny przez dwóch lub więcej oferentów Sprzedający 
wyboru oferenta dokona na podstawie negocjacji przeprowadzonych z tymi oferentami. 

3. Wynik przetargu oraz dane kupującego, umieszczone zostaną na stronie internetowej 
Sprzedającego. 

4. Jeżeli oferty nie osiągną ceny minimalnej określonej przez sprzedającego, oferowany przedmiot nie 
zostanie sprzedany a ta część postępowania zakończy się wynikiem negatywnym.  

 

Rozdział III Informacje końcowe 

§ 8 

1. Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zobowiązany jest do wpłaty 
oferowanej kwoty pomniejszonej o wpłacone wcześniej wadium, w terminie 7 dni od daty 
zakupienia przedmiotu.  

2. Brak wpłaty należności dotyczącej zakupionych przedmiotów powoduje przepadek wadium na 
rzecz Sprzedającego. 

3. W przypadku uchylenia się od sfinalizowania transakcji przez oferenta, którego oferta została 
uznana za najkorzystniejszą upoważnia Sprzedającego do zaoferowania zakupu oferentowi, który 
złożył następną w kolejności ofertę. 

4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty przez 
Sprzedającego i wystawieniu faktury. 

5. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem i odbiorem zakupionego przedmiotu. 

6. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia całego postępowania lub w odniesieniu do 
poszczególnych jego części bez podawania przyczyn. 

 

Załączniki do regulaminu: 

1) Załącznik nr 1 - Oferowane przedmioty do sprzedaży  
2) Załącznik nr 2 - Wzór ofert 


