Kraków, dn. 19.11.2013 r.
EZ6-Ez6d-213/04/13

REGULAMIN SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH
w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Sprzedający:
PKP Energetyka S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000322634, kapitał zakładowy 788.193.790,00 zł, wpłacony w całości,
reprezentowaną przez:
PKP Energetyka S.A Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Południowy ul. Kamienna 14
31-403 Kraków,
numer REGON 017301607-00257
oraz NIP 526-25-42-704
pisemny przetarg na sprzedaż środków trwałych.
§1
Przedmiot sprzedaży
1. Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sprzedaż środków trwałych wykazanych
w szczegółowym zestawieniu stanowiącym Załącznik nr 1.
2. Mienie wystawione do przetargu udostępnia się do oglądania zainteresowanym w miejscu
jego postoju, w obecności przedstawiciela Sprzedającego od dnia ogłoszenia przetargu
do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego termin składania ofert. Miejsce postoju wraz
adresem i telefonem kontaktowym umieszczono w ogłoszeniu.
3. Sprzedający dopuszcza składanie ofert częściowych na zakup wybranych środków trwałych.
§2
Ogłoszenie przetargu
Ogłoszenie o przetargu opublikowano na tablicy informacyjnej w siedzibie Sprzedającego
PKP Energetyka S.A. 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, Zakład Południowy, 31-403 Kraków,
ul. Kamienna 14 oraz na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl
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§3
Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami
1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień są:
- Marta Piekarz tel. 12 351 59 63
- Miłosz Smagowicz – tel. 697 040 607
w godz. od 700 do 1500,
- e-mail: m.piekarz@pkpenergetyka.pl oraz m.smagowicz@pkpenergetyka.pl
2. Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.
§4
Warunki uczestnictwa w przetargu
1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, prowadzące działalność
gospodarczą, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, zwane dalej „Kupującymi”
2. Do udziału w przetargu może być dopuszczony wyłącznie oferent który złożył pisemną ofertę,
w języku polskim zgodną z postanowieniami § 7 niniejszego Regulaminu w terminie
określonym w ogłoszeniu o przetargu i który przedłożył dowód uiszczenia wadium
w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanych środków trwałych.
3. Oferent składający ofertę jest nią związany do czasu zawarcia umowy.
4. Każdy z oferentów ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na wybrane lub wszystkie środki trwałe.
5. Okres związania z ofertą wynosi 45 dni.
§5
Odrzucenie ofert
1. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
a) Oferent nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych
w Regulaminie przetargu.
b) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji
c) Jest nieważna na podstawie innych przepisów
2. Komisja nie będzie rozpatrywać ofert złożonych przez Kupujących, którzy w ciągu ostatnich
trzech lat nienależycie wywiązywali się z zawartych umów z PKP Energetyka S.A., jeżeli to
wynika z posiadanej dokumentacji.
3. Oferty złożone po terminie zwracane będą bez rozpatrzenia.
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§6
Unieważnienie postępowania
1. Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
§7
Sposób przygotowania ofert i wymagane dokumenty
1. Oferta pisemna zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
2. Formularz oferty zostanie podpisany przez Kupującego a wszystkie strony oferty – w tym
wszystkie załączniki będą parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Upoważnienie do podpisania ofert powinno być dołączone do oferty ,
o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do ofert.
3. W przypadku gdy Kupującym jest osoba fizyczna do oferty należy wskazać: imię i nazwisko
dokładny adres oferenta, NIP, telefon, dowód wpłaty wadium oraz serię i nr dowodu
osobistego, zaakceptowany wzór umowy.
4. W przypadku gdy Kupującym jest osoba prawna oferta powinna zawierać nazwę firmy,
dokładny adres oferenta, telefon. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z KRS lub
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku, gdy oferentem
jest spółka obowiązuje dołączenie umowy spółki, odpis decyzji w sprawie nadania numeru
NIP , dowód wpłaty wadium, zaakceptowany wzór umowy.
5. Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie kserokopii może zostać dokonane
przez urząd wystawiający zaświadczenie, notariusza lub Kupującego.
6. Oferta powinna być złożona w zamkniętej , nieprzezroczystej kopercie opieczętowanej
pieczątką firmową. Tak przygotowaną

kopertę należy umieścić w kopercie zewnętrznej

zaadresowanej na sprzedającego, na adres podany na wstępnie z dopiskiem:
Oferta EZ Południowy – Sprzedaż środków trwałych „Nie otwierać przed 20.12.2013 r.”
7. Kupujący może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
8. Zmiany oferty lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie z
dopiskiem „Zmiana” lub „Wycofanie”.
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§8
Ceny ofertowe
1. Ceny ofertowe są cenami brutto.
§9
Wadium
1. Wadium można wpłacać przelewem na konto:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 41 10 50 00 99 67 06 7777 7777 7777
Na dowodzie wpłaty wadium należy dopisać „Sprzedaż Środków Trwałych” oraz liczbę
porządkową (Lp.) środków trwałych z tabeli, których wadium dotyczy.
2. Wadium wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
3. Wadium złożone przez Kupujących, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone po
rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu umowy.
4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli :
a. Kupujący którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy.
b. żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycie równej co najmniej cenie
wywoławczej.
c. Kupujący wycofał ofertę po upływie terminu składania ofert.

§ 10
Miejsce i termin składania ofert.
1. Oferty cenowe należy złożyć w siedzibie PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi
Zakład Południowy, 31-403 Kraków, ul. Kamienna 14, pokój nr 16
2. Termin składania ofert upływa dnia 20.12.2013 r. do godz. 09.55
§ 11
Otwarcie i ocena ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Kupujących w siedzibie jw.
2. Komisja po przeprowadzeniu szczegółowej analizy przyjętych do przetargu ofert dokona wyboru
najkorzystniejszej oferty mając na uwadze należyte zapewnienie interesu PKP ENERGETYKA
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S.A. Zakład Południowy, 31-403 Kraków, ul. Kamienna 14 w terminie 3 dni roboczych od daty
otwarcia ofert.

3. Podstawą kryterium oceny ofert jest proponowana wartość ceny ofertowej na poszczególne
środki trwałe.

4. Wybrane zostaną oferty o najwyższych cenach ofertowych i spełniające warunki w § 7.
5. W przypadku równorzędności ofert, w szczególności co do ceny, Komisja Przetargowa przesyła
ponowny wniosek na przygotowanie nowej ceny. Wniosek zostanie przesłany faksem lub
e-mailem, z podaniem terminu na złożenie nowej oferty.

6. O wyniku przetargu Sprzedający powiadomi pisemnie wszystkich kupujących.
7. W zawiadomieniu wysłanym do Kupującego, którego oferta została wybrana, Sprzedający
określi termin i miejsce zawarcia umowy.
§ 12
Postanowienia które zostaną wprowadzone do umowy.
1. Kupujący wybrany w przeprowadzonym przetargu zobowiązany jest do zawarcia ze
Sprzedającym pisemnej umowy sprzedaży w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
2. Kupujący zobowiązany jest odebrać środek trwały z miejsca ich postoju na własny koszt
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Sprzedającego. Sprzedający powiadomi
kupującego telefonicznie, faksem lub e-mailem. Odbiór nastąpi po otrzymaniu zapłaty za
środek trwały.
3. W razie opóźnienia w odbiorze zakupionego mienia Kupujący zobowiązany jest zapłacić
Sprzedającemu ustaloną w umowie karę umowną.
4. Do umowy stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
5. Wzory umów stanowi załącznik Nr 3 oraz 3a do niniejszego Regulaminu.
§ 13
Środki odwoławcze
1. Oferentom biorącym udział w przetargu na sprzedaż środków trwałych nie przysługują środki
odwoławcze.

Załączniki:
1. Zestawienie środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży.
2. Wzór oferty.
3. Wzory umów.
4. Zdjęcia oferowanych środków trwałych.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Przetargu

Lp.

Miejsce
stacjonowania

Nazwa środka trwałego

Cenna
wywoławcza
[brutto zł]

Wadium

1

2

4

6

7

1

EZSZ Tarnów

Nubira Daewoo KR073JV

1200

120

2

EZSZ Przemyśl

Koparko-spycharka „Białoruś”
Typ EO-36221/A KR 1374

4500

450

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie-Usługi
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
Zakład Południowy
ul. Kamienna 14
31-403 Kraków
tel. +48 12 351 59 63
fax +48 12 351 59 95
m.piekarz@pkpenergetyka.pl
www.pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607-00257
kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł
(wpłacony w całości)

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Przetargu
…………………………………………….

…………………………………………..
(miejscowość i data)

(Nazwa i adres oferenta)
……………………………………………………………..
NIP

…………………………………………………………
Telefon

OFERTA
PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
Oddział w Warszawie - Usługi
Zakład Południowy
ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:
sprzedaż środków trwałych:
składam niniejszą ofertę

Lp.

Nazwa środka trwałego

Cena
wywoławcza
brutto w zł

Cena oferowana brutto w zł

1

4

6

7

1

Nubira Daewoo KR073JV
Koparko-spycharka „Białoruś” Typ EO36221/A KR 1374

2

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Przetargu i nie wnosimy zastrzeżeń
oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
2. Oświadczamy, że otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas określony w regulaminie.

4. Wadium o wartości ……………….. zł
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zostało wniesione w dniu …………………………………..
w formie …………………………………
5. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Sprzedającego oraz do odbioru środków trwałych z miejsca ich postoju na
własny koszt.
6. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
sprzedającego nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.
7. Oferta wraz z załącznikiem została złożona na ………stronach (kartkach) podpisanych

i kolejno ponumerowanych od nr …… do nr ………
8. W przypadku gdy nasza oferta nie zostanie wybrana zwrotu wadium prosimy dokonać na
następujące konto bankowe:

Nazwa banku: …………………………………………………………………………………..
Nr konta: …………………………………………………………………………………………
9. Wykaz załączników do oferty :

1) ………………………………………………..
2) ………………………………………………..
3) ………………………………………………..
4) ………………………………………………..

………………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
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