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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU 

PRZETARG NA ZBYCIE MIENIA RUCHOMEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ 

ZESPOŁU SZKÓŁ W PARCHOWIE 
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Parchowo, dnia 08 listopada 2017 roku 

 

 

 

 



W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie 

posiadające osobowości prawnej, które złożą ofertę spełniającą warunki przetargu oraz 

wpłacą organizatorowi przetargu wadium w miejscu i terminie wyznaczonym w 

szczegółowych warunkach przetargu. 

 

I. PRZEDMIOT PRZETARGU 

1. Przedmiotem przetargu jest zbycie mienia ruchomego stanowiącego własność 

Zespołu Szkół w Parchowie, a mianowicie pojazd marki IRISBUS IVECO. 

2. Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest używany, uszkodzony. 

3. Cena wywoławcza brutto została określona w Załączniku nr 1 do szczegółowych 

warunków przetargu. 

4. Pojazd przeznaczony do sprzedaży można oglądać w siedzibie Blacharstwo Pojazdowe 

Janusz Wica, ul. Wybickiego 1A, 77-100 Bytów, po wcześniejszym uzgodnieniu 

telefonicznym 502278595 w godzinach od 8.00 do 16.00. 

 

II. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie ze szczegółowymi warunkami przetargu, 

w formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi załącznikami. Oferta musi być 

podpisana przez oferenta czytelnie imieniem i nazwiskiem lub przez osoby upoważnione do 

reprezentowania oferenta wymienione w rejestrze handlowym lub innym odpowiednim 

dokumencie, upoważniającym do reprezentowania. Kompletna oferta, łącznie z załącznikami, 

powinna mieć ponumerowane i parafowane strony. Wszystkie strony 

oferty muszą być spięte /zszyte/ we właściwej kolejności w sposób zapobiegający 

dekompletacji oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane  

i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta 

powinna być opatrzona napisem: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PARCHOWIE, UL. KATRUSKA 19 A, 77-124 PARCHOWO  

Z DOPISKIEM „ PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE 

POJAZDU MARKI IRISBUS IVECO. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 22 

LISTOPADA 2017 ROKU GODZ. 11.30” 

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

III. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW 
 Niezbędnymi warunkami przystąpienia do przetargu są:  

1. wpłata wadium i dysponowanie potwierdzeniem jego wpłaty w momencie 

rozpoczęcia przetargu,  

2. wypełniony załącznik nr 4 wraz z załącznikiem do formularza ofertowego, 

3. wypełnioną, zaparafowaną na każdej stronie kopię umowy, załącznik nr 2. 

 

Uwagi 

1. Oferta, która nie spełni wymogów określonych w szczegółowych warunkach przetargu 

podlega odrzuceniu. 

2. Oferty odrzucone, także w części niejawnej przetargu, nie będą rozpatrywane. 

 

IV. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

Przy ocenie oferty pod uwagę brane będą następujące kryteria - proponowana cena 

jednostkowa brutto /zł / zakupu – 100 % 

Uwaga: W przypadku złożenia oferty z taką samą ceną jednostkową na ten sam asortyment 

organizator przetargu wezwie oferentów do złożenia ofert dodatkowych. 

 

V. WADIUM 

Organizator przetargu ustala wadium w wysokości określonej w załączniku nr 1 do SWP. 

Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form: wadium należy wpłacić przelewem 

na konto Bank Spółdzielczy o/Bytów nr konta 28 9321 0001 0008 6600 2000 0010 



Kopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.  

Organizator przetargu zwróci wadium jeżeli: 

1) upłynął termin związania ofertą, 

2) zawarto umowę sprzedaży, 

3) przetarg nie został rozstrzygnięty 

Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz organizatora przetargu  

w przypadku, gdy: 

1) zawarcie umowy sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, 

2) przedstawił w ofercie nieprawdziwe lub nierzetelne dane. 

 

VI. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH PRZETARGU 

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest: 

 Jerzy Werra tel.nr 598214467 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Parchowie pok. nr 5, ul. Kartuska 

19A, 77-124 Parchowo do dnia 22 listopada 2017 roku do godz. 11.00. 

 

VIII. TRYB OTWARCIA I OCENY OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 listopada 2017 roku o godz. 11:30 w księgowości 

Zespołu  Szkół w Parchowie, ul. Kartuska 19A, 77-124 Parchowo 

2. Rozpatrywanie ofert przeprowadza komisja przetargowa w sposób określony w 

Regulaminie pracy komisji przetargowej stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 

01/11/2017Dyrektora Zespołu Szkół w Parchowie z dnia 08 listopada 2017. 

3. W przypadku braków formalnych podlegających uzupełnieniu, Komisja przetargowa 

wezwie oferentów drogą faksową bądź elektroniczną (na wskazany w ofercie numer faksu lub 

adresem-mail) do uzupełnienia dokumentów w terminie do dnia 24 listopada 2017 roku do 

godz. 12:00 pod rygorem odrzucenia oferty. Oferent może złożyć brakujące dokumenty  

w sekretariacie Zespołu Szkół w Parchowie w zamkniętej kopercie i opatrzonej napisem: 

“Uzupełnienie braków formalnych do przetargu do godz.12.00 na zbycie pojazdu marki 

IRISBUS IVECO” 

4. Brak uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie oferty. 

5. Organizator przetargu przed upływem terminu składania ofert może odstąpić  

od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn. 

6. Organizator przetargu obowiązany jest do traktowania na równych prawach wszystkie 

podmioty i prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej 

konkurencji. 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

 

X. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU 

1. Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli: 

a) nie wpłynęła żadna oferta, 

b) komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty. 

2. Organizator przetargu dopuszcza jego rozstrzygnięcie, jeśli wpłynie tylko jedna oferta 

spełniająca wymagania określone w szczegółowych warunkach przetargu. 

3. Po zakończeniu przetargu organizator przetargu niezwłocznie pisemnie powiadomi 

oferentów o wyborze oferty i ogłoszenie o wynikach przetargu zamieści w dniu 22 listopada 

2017 roku na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej 

zsp.edupage.org 

4. Umowa sprzedaży zostanie zawarta po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu 

przetargu. 

 

 



 

 

         

 

Załącznik nr 1 do SWP 

 

Cena wywoławcza i wadium: 

 

L.p. Nazwa pojazdu Cena wywoławcza w zł/brutto Wartość wadium  

1. IRISBUS IVECO 35000 zł 3500 zł 

 


