REGULAMIN

PROWADZENIA
w BTS Sp. z
ROZDZIAŁ

PRZETARGÓW
0.0.

PISEMNYCH i USTNYCH

w Dąbrowie Górniczej

I - POSTANOWIENIA

OGÓLNE

1. BTS Spółka z 0.0. zwana w treści Regulaminu "Spółką", prowadzi sprzedaż zbędnych
składników majątku trwałego w tym m. in. pojazdów samochodowych, ich części oraz
innych środków trwałych zwanych dalej "przedmiotami przetargu" w drodze
przetargu pisemnego lub ustnego.
2. W przetargach jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli
wpłacą
Spółce wadium
w wysokości,
terminie
i sposobie
określonym
w obwieszczeniu o przetargu.
.
3. W przetargach, jako oferenci, nie mogą uczestniczyć:
a) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
b) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
c) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a i b,
d) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
4. Procedurę przetargową w Spółce przeprowadza powołana odrębnym zarządzeniem
Komisja likwidacyjna zwana dalej "Komisją" w składzie co najmniej 3 osobowym.
5. Przetargi odbywają się na terenie Spółki w Dąbrowie Górniczej przy ul. Koksowniczej
nr 1, przy czym Spółka może wyznaczyć inne miejsce prowadzenia przetargu.
6. Obwieszczenie
o przetargu zamieszcza się na stronie internetowej Spółki,
w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych
miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.
7. Obwieszczenie o przetargu winno określać:
a) firmę, siedzibę i adres Spółki oraz prowadzącego przetarg,
b) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu,
c) termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane przedmioty
przetargu,
d) rodzaj i liczbę sprzedawanych przedmiotów przetargu,
e) wysokość ceny wywoławczej, wadium oraz postąpienia,
f) termin i sposób wnoszenia wadium,
g) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca,
h) pouczenie o tręści, o którym mowa w pkt 12.
8. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
o przetargu, na stronie internetowej Spółki.
9. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może
być niższa niż wartość rynkowa. Jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie
'może być niższa od wartości księgowej netto.
10. Oszacowanie wartości przedmiotu przetargu, o którym "mowa w pkt 9 winno być
dokonane przez rzeczoznawców.
11. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego w ramach przetargu składnika
aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
12. Cena wywoławcza nie może być niższa od ceny oszacowanej.
13. Uczestnik przystępujący do przetargu uiszcza wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej przedmiotu przetargu, którego nabyciem jest zainteresowany.
14. Wpłaty wadium, oddzielnie na każdy przedmiot przetargu, oferent dokonuje w kasie
Spółki najpóźniej w dniu przetargu na 1 godzinę przed jego rozpoczęciem lub
przelewem na podane konto bankowe. W przypadku wpłaty wadium ~

bankowe za dotrzymanie terminu wpłaty uważa się godzinę ukazania się wpłaty na
rachunku bankowym Spółki w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.
15. W przypadku,

gdy zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu nie nastąpi
z przyczyn, za które Oferent, którego oferta została wybrana, nie ponosi
odpowiedzialności, wpłacone przez niego wadium podlega zwrotowi w nominalnej
wysokości. Wyłącza się wprost postanowienia art. 704 § 2 zdanie ostatnie Kodeksu
CYWilnego.

ROZDZIAŁ

II - PRZETARG PISEMNY

1. Przetargi organizowane są w formie pisemnej polegającej na zbieraniu ofert
składanych przez oferentów.
2. Wpłacenie wadium potwierdza fakt, iż uczestnik przetargu zdecydowany jest kupić
przedmiot przetargu co najmniej za cenę wywoławczą.
3. Do odbycia przetargu wystarczy złożenie jednej oferty.
4. Przystępujący do przetargu ma obowiązek złożenia oferty w zamkniętej kopercie
z dopiskiem PRZETARG w Sekretariacie Spółki. Zakończenie przyjmowania ofert
następuje na 1 godzinę przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia pracy Komisji.
5. Otwarcia pisemnych ofert dokonuje Komisja.
6. Komisja nie będzie brała pod uwagę ofert:
a) nieczytelnych,
b) ze skreśleniami,
c) zawierających więcej niż jedną cenę,
d) z ceną niższą niż wywoławcza,
e) zawierających mniej danych niż we wzorze (załącznik nr 1) załączonym
do Regulaminu, z niezgodnością lub brakiem informacji o wpłaconym
wadium.
7. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najatrakcyjniejszą cenę i najlepsze
warunki w złożonej przez siebie pisemnej ofercie.
8. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało taką samą cenę, prowadzący
przetarg kieruje do tych oferentów pismo z wnioskiem o przeprowadzenie licytacji
lub negocjacji w celu wyłonienia oferenta. Z tego spotkania sporządza pisemną
informację.
9. Oferta przestaje wiązać oferenta, gdy zostanie wybrana inna oferta lub gdy przetarg
zostanie zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
10. Komisja informuje pisemnie wszystkich oferentów o wyniku przetargu.
11. Zwrot wadium oferentom, którzy nie wygrali przetargu, następuje w kasie Spółki lub
przelewem bezpośrednio po ogłoszeniu wyniku przetargu. Wadium oferenta, który
wygrał przetarg podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia i nie podlega zwrotowi.
12. Wadium przepada na rzecz Spółki w następujących przypadkach:
a) jeżeli nabywca przedmiotu przetargu nie zapłaci ceny nabycia lub nie przystąpi
do podpisania umowy w terminie 3 (trzech) dni roboczych od ogłoszenia
wyniku przetargu, licząc dzień przetargu jako dzień pierwszy,
b) gdy oferent wycofa ofertę po upływie terminu składania ofert,
c) jeżeli żaden z uczestników przetargu, który wpłacił wadium na określony
przedmiot przetargu nie zaoferował choćby ceny wywoławczej.
13. Wydanie przedmiotu przetargu następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia,
przy czym wydanie przedmiotu przetargu przy rozliczeniach bezgotówkowych
następuje niezwłocznie po stwierdzeniu wpływu środków pieniężnych na rachunek
bankowy Spółki.

ROZDZIAŁ

III - PRZETARG USTNY - LICYTACJA

1. Przetarg ustny odbywa się w drodze publicznej licytacji.
2. Licytację prowadzi osoba fizyczna wyznaczona spośród Komisji zwana dalej
"Licytatorem" .
3. Przed rozpoczęciem licytacji, uczestnicy składają oświadczenie (załącznik nr 2 do
Regulaminu) o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu
przetargu.
4. Przed rozpoczęciem licytacji członkowie Komisji zbiorą informacje o danych
osobowych uczestników przetargu, spiszą numery dowodów osobistych, zbiorą
pełnomocnictwa (jeżeli będą takowe potrzebne) oraz w przypadku osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - aktualne
wypisy z właściwych rejestrów (KRS lub ewidencji gospodarczej).Uczestnicy, którzy
nie wnieśli wadium lub nie złożyli oświadczenia podlegają wykluczeniu z udziału
w licytacji.
5. Wywołując licytację, podaje się do wiadomości przedmiot przetargu wraz z jego ceną
wywoławczą oraz ustalone postąpienie.
6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny danego przedmiotu przetargu.
8. Oferowana cena zakupu nie może być niższa od ceny wywoławczej dla
poszczególnego przedmiotu przetargu.
9. Po ustaniu postąpień licytator, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka
przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.
10. Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
11. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy tj.
w terminie do 3 dni (roboczych) od daty zakończenia licytacji bezpośrednio w kasie
Spółki lub na podane konto.
12. Zwrot wadium oferentom, którzy nie wygrali przetargu, następuje w kasie Spółki
bezpośrednio po zakończeniu przetargu, a wadium oferenta wygrywającego przetarg
podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia i nie podlega zwrotowi.
13. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy:
a. uczestnik aukcji, który wygrał uchyla się od zawarcia umowy,
b. jeżeli nabywca nie zapłaci ceny nabycia w wyznaczonym terminie,
c. żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
14. Stawienie się jednego uczestnika pozwala na przeprowadzenie licytacji, pod
warunkiem, że zaproponuje on cenę wyższą co najmniej o kwotę postąpienia od ceny
wywoławczej.
15. Po zamknięciu licytacji nabywca zobowiązany jest zawrzeć umowę kupna na
wylicytowany przedmiot przetargu.
16. Wydanie
przedmiotu
sprzedaży
nabywcy
następuje
niezwłocznie
po
zapłaceniu ceny nabycia i stwierdzeniu jej na rachunku bankowym Spółki.

ROZDZIAŁ IV - WARUNKI ODSTAPIENIA

OD PRZETARGU

W przypadku naruszenia przepisów Komisji przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert oraz wycofać z przetargu dowolny przedmiot przetargu lub
unieważnić przetarg bez podania przyczyny.
ROZDZIAŁ

V - POSTANOWIENIA

KOŃCOWE

1. Komisja z każdego posiedzenia sporządza protokół i przedkłada go do zatwierdzenia
Zarządowi Spółki.
2. Protokół z przebiegu przetargu winien zawierać:
a. oznaczenie czasu i miejsca przetargu,

b. przedmiot przetargu i wysokość ceny wywoławczej,
c. listę uczestników w przetargu, z wyszczególnieniem wysokości i rodzaju
wniesionego wadium,
d. imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy,
e. cenę zaoferowaną przez nabywcę za przedmiot przetargu,
f. oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny,
g. wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w licytacji (jeśli występują),
h. wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników biorących udział
w przetargu.
3. Datę sporządzenia protokołu uważa się za dzień zakończenia przetargu.
4. W zakresie nie objętym powyższymi postanowieniami stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
5. Regulamin prowadzenia przetargów pisemnych i ustnych w BTS Sp. z 0.0. został
przyjęty przez Zarząd Uchwałą Nr 11/2018 dnia 25.01.2018r. oraz przedłożony Radzie
Nadzorczej Spółki do akceptacji.
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