REGULAMIN PRZETARGU na sprzedaż środków trwałych - tokarek

1. Organizatorem przetargu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
ul. Armii Krajowej 26, 42-230 Koniecpol.
2. Zasady ogłoszenia przetargu:
- Ogłoszenie jest publikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Koniecpolu oraz na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie zawiera:
- przedmiot przetargu
- cenę wywoławczą netto
- termin i miejsce składania ofert
- termin i miejsce otwarcia ofert
- termin wpłacania wadium
3. Tryb postępowania – Przetarg pisemny nieograniczony.
4. Zasady postępowania
4.1. Jedynym kryterium oceny jest cena.
4.2. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej. Wadium należy przelewem wpłacić na rachunek Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych ul. Armii Krajowej 26, 42-230 Koniecpol
Nr konta: 89 2030 0045 1110 0000 0394 2620, tytuł: wadium - tokarka do metalu typ:…..
Za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu środków pieniężnych na konto
bankowe organizatora na trzy dni przed terminem otwarcia ofert.
4.3. Wadium oferenta, który złoży ofertę najkorzystniejszą zostanie zaliczone na poczet
ceny.
4.4. Wadium wpłacone przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone niezwłocznie po
zatwierdzeniu protokołu z wyboru oferenta. Zwrot wadium następuje również w wypadku
wycofania oferty zgodnie z pkt.4.12.
4.5. W przypadku, gdy oferent który złoży ofertę najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia
umowy sprzedaży (termin zawarcia umowy 7 dni od wyłonienia najkorzystniejszej oferty)
wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora, a w jego miejsce organizator
powiadomi pisemnie oferenta, którego oferta była kolejna pod względem ceny
o możliwości nabycia i poda nieprzekraczalny termin wpłacenia oferowanej kwoty
na rachunek organizatora.
4.6. Oferta powinna być sporządzona w formularzu ofert (załącznik nr 1) i powinna
zawierać:
- Dane i adres oferenta w przypadku firmy nazwę i siedzibę oraz nr kontaktowy do osoby
prawnej, adres e-mail
- W przypadku firmy NIP
- Przedmiot oferty oraz cenę netto, która nie może być mniejsza od ceny wywoławczej.
- Kopie dowodu wpłaty wadium.
- Podpis oferenta.
- Oświadczenie oferenta iż zapoznał się z regulaminem i warunkami przetargu
i że warunki akceptuje.
4.7. Organizator nie dopuszcza składania wspólnej oferty na kilka maszyn. Oferent może
składać na każdą maszynę jedną oddzielną ofertę zgodnie z załącznikiem i na każdą
wpłacać osobne wadium. Dopuszcza się złożenie kilku ofert na maszyny w jednej
kopercie.

4.8. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach na adres organizatora z dopiskiem
„Oferta na kupno tokarek w przetargu pisemnym” osobiście bądź pocztą. Decyduje data
doręczenia i przesyłki zgodnie z miejscem składania ofert podanym w ogłoszeniu
o przetargu.
4.9.Termin związania z ofertą wynosi 7 dni.
4.10. Otwarcie ofert jest jawne dla uczestników postępowania. Otwarcie nastąpi o godz.
10.30 w dniu 25.04.2019r. w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu,
ul. Armii Krajowej 26, 42-230 Koniecpol, w gabinecie dyrektora szkoły.
4.11. Oferty błędnie sporządzone niezgodnie z pkt.4.8. bądź złożone bez dowodu wpłaty
wadium, bądź doręczone po wyznaczonym terminie wyznaczonym do składania ofert nie
będą brane pod uwagę. Oferty złożone po terminie zostaną bez ich otwierania wraz ze
stosowną adnotacją.
4.12. Ofertę można wycofać bez żadnych skutków prawnych i finansowych, a wycofanie
musi mieć formę pisemną, spełniać wymogi formalne stawiane w ofercie i musi być
doręczone organizatorowi nie później niż w terminie wyznaczonym do składania ofert.
4.13. Wycofanie oferty po ich otwarciu skutkuje przepadkiem wadium na rzecz
organizatora.
4.14. Podczas otwarcia zostaną odczytane nazwiska lub nazwa firmy oferenta oraz ceny
oferty.
4.15. Nie później jak w dwa dni robocze od otwarcia ofert organizator poda
do wiadomości na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu,
poda oferenta który złożył ofertę najkorzystniejszą oraz cenę oferty. Jednocześnie
organizator wezwie pisemnie lub telefonicznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą
ofertę do uiszczenia ceny i odebrania maszyny wyznaczając mu termin.
5. Pozostałe informacje.
5.1. Organizator może unieważnić w całości lub w części postępowanie w przypadku:
- Braku ofert.
- Oferty złożone są nieprawidłowo.
- Gdy Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę nie podpisał umowy przed upływem
terminu związania z ofertą.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania w całości lub
w części bez podania przyczyn.
5.3. Informacja o unieważnieniu postępowania jest niezwłocznie publikowania przez
organizatora na stronie szkoły i skutkuje zwrotem wadium.
5.4. Wszystkie wystawione do sprzedaży tokarki są używane. Złożenie oferty jest
jednoznaczne z akceptacją stanu technicznego.
5.5. Każdy z oferentów może zapoznać się ze stanem technicznym maszyn w siedzibie
Pracowni Zajęć Praktycznych w Koniecpolu przy ulicy Szkolnej 44 w dniach
16-17.04.2019r. w godz. 8.30-11.30, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
343551839
5.6. Odbiór przedmiotu przetargu tokarek nastąpi w Pracowni Zajęć Praktycznych
po uiszczeniu ceny oferenta oraz po uprzednim uzgodnieniu telefonicznych 343551839.
Koszty transportu zakupionych tokarek pokrywa Kupujący.
5.7. Zmiany treści regulaminu nie dopuszcza się w trakcie postępowania.
5.8. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają
zastosowanie odpowiednie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia
2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami
majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r., poz. 729 oraz Kodeksu Cywilnego.

