
REGULAMIN PRZETARGU OFERTOWEGO PISEMNEGO
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 
27-300 Lipsko, e-mail: zsplipsko@gmail.com ustala szczegółowe zasady zbycia niżej 
wymienionych maszyn i urządzeń po byłych warsztatach szkolnych przy ul. Bibliotecznej 3.

Postanowienia Ogólne
§1
1. Organizatorem przetargu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w 
Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko
2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż maszyn i urządzeń podanych w załączniku 1.
3. Maszyny są wyłączone od dłuższego czasu z eksploatacji, brak pełnej informacji  o rzeczywistym 
stanie technicznym.
4. Podstawą przeprowadzenia przetargu jest  uchwała rady pedagogicznej .

§2
1. Przetarg ma charakter przetargu ofertowego pisemnego nieograniczonego.
2. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające zdolność do czynności
prawnych lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące we 
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, które spełniają warunki określone w 
niniejszym Regulaminie
§3
Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu na 
stronie internetowej ZSOIT w Lipsku w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej. Do 
przeprowadzenia przetargu wystarczy udział jednego oferenta.

Cena wywoławcza
§4
1. Cena wywoławcza każdej maszyny podana jest w załączniku 1 (pozycja wycena brutto)
2. Sprzedaż maszyn w I przetargu nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

Oferty –termin i miejsce składania, wymogi formalne
§5
1. Oferty dostarcza się w formie pisemnej do dnia 16 marca 2023r.do godz. 10.00, na adres 
siedziby:  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku, ul. Zwoleńska 
12, 27-300 Lipsko
Do odbycia przetargu wystarcza złożenie jednej oferty spełniającej wszystkie wymagania 
wynikające z niniejszego Regulaminu.
2. O ważności oferty decyduje data i godz. wpływu oferty do siedziby ZSOiT w Lipsku.
§6
Oferta winna zawierać:
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1) Formularz Oferty, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym   Załącznik Nr 1do niniejszego
Regulaminu. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika –pełnomocnictwo 
udzielone przez umocowane osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie oryginału.

2) Oferta oraz wszystkie do niej załączniki muszą być podpisane przez oferenta lub osoby 
upoważnione do jego reprezentowania. 
3) Oświadczenie oferenta, że z tytułu ewentualnych wad nie będzie wnosił roszczeń -Załącznik 
Nr 2.
4) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzula informacyjną dla Oferentów w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniu przetargowym realizowanym przez ZSOIT 
w Lipsku.-Załącznik Nr 3a.

Komisja przetargowa
§7
1. Do przeprowadzenia przetargu Organizator przetargu powołuje Komisję przetargową w 
składzie trzyosobowym.
2. Komisja przetargowa w imieniu organizatora przetargu przeprowadza  postępowanie 
przetargowe, w szczególności:
1) sprawdza ważność ofert,
2) dokonuje oceny ofert i proponuje wybór jako najkorzystniejszej, ważną ofertę z najwyższą 
ceną,
3) rozstrzyga uwagi i zastrzeżenia oferentów,
4) w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, kontynuuje przetarg w formie
aukcji między tymi oferentami. Aukcja telefoniczna odbędzie się w obecności dyrektora szkoły.

§8
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 marca 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko
2. Otwarcie ofert stanowi jawną część przetargu.
3. Ocena ofert odbywa się bez udziału oferentów i stanowi część niejawną przetargu.
4. W części niejawnej Komisja dokona sprawdzenia kompletności ofert i dokona wyboru oferty 
najkorzystniejszej.
§9
1. Oferta złożona w przetargu jest nieważna, jeżeli:
1) jest niezgodna z treścią ogłoszenia o przetargu pisemnym i/lub treścią niniejszego Regulaminu.
2) do oferty nie dołączono wymaganych w ogłoszeniu dokumentów.
3) nie została podpisana przez oferenta (w przypadku osób fizycznych) lub osobę 
upełnomocnioną do reprezentowania oferenta (w przypadku podmiotów).

2. Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez otwierania.
§10
1. Komisja przetargowa uzna za najkorzystniejszą ofertę z najwyższą ceną, z zastrzeżeniem 
poniższych ustępów.
2. W razie stwierdzenia, że co najmniej dwóch oferentów zaproponowało najwyższą cenę w tej 
samej wysokości (zbieżność ofert) organizator przeprowadzi drugi etap przetargu w formie 



licytacji ustnej (telefonicznej). W takim przypadku oferentów informuje się o terminie i miejscu 
kontynuacji przetargu w formie licytacji.
3. Ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana przez oferentów zakwalifikowanych do 
licytacji.
4. Ustala się minimalną wysokość postąpienia w licytacji na 100 zł.
5. Po ustaniu postąpień organizator przetargu, uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie 
ostatnią najwyższą cenę, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował 
najwyższą cenę.
6. W razie niedokonania w toku licytacji choćby jednego postąpienia przetarg zostaje 
nierozstrzygnięty.

§11
1. Oferent, którego oferta została wybrana jest związany ofertą do czasu wpłaty wylicytowanej 
ceny – nie dłużej niż do 24 marca 2023 r.
2. Do zawarcia umowy między stronami, nie może dojść później niż 27 marca 2023 r.
3. Wszelkie koszty transakcji zakupu oferowanego sprzętu ( załadunek, transport) obciążają 
oferenta.

Unieważnienie przetargu
§12
1. Przetarg może zostać unieważniony w całości lub części w każdym czasie, bez wyboru 
którejkolwiek oferty.
2. Organizator przetargu nie jest zobowiązany podawać oferentom przyczyny unieważnienia 
przetargu.
3. W razie unieważnienia przetargu, oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek 
roszczenia wobec organizatora przetargu.
Protokół z przetargu
§13
1. Z przebiegu prac Komisji przetargowej sporządza się protokół.
2. Treść protokołu zawiera wszystkie informacje dotyczące przebiegu przetargu, w szczególności 
informacje o ilości złożonych ofert, wyniku sprawdzania ważności ofert i ewentualnym 
odrzuceniu ofert, wyborze najkorzystniejszej oferty, zamknięciu przetargu bez wyboru 
którejkolwiek z ofert, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu.

Postanowienia końcowe
§14
1. Zbywane maszyny można oglądać w siedzibie organizatora: ZSOIT w Lipsku  w dniach               
roboczych od 3 do15 marca 2023 r. w godzinach: 7.00 –15.00.
2. Bliższych informacji na temat przetargu udziela Pan Tadeusz Szewczyk  tel. nr  483780137         
3. Wynik postępowania przetargowego zostanie ogłoszony  w BIP ZSOIT w Lipsku.

§15
Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego Regulaminu oraz postanowieniami 
ogłoszenia o przetargu pisemnym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie 
stosuje się odpowiednio przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.



Załączniki:
1.Wzór formularza oferty-Zał. 1
 2.Wzory oświadczeń –Zał.2
3.Klauzula Informacyjna Zał.3


