Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1/2021
z dnia 5 stycznia 2021r.

REGULAMIN
w sprawie zasad organizowania pisemnego przetargu nieograniczonego na
sprzedaży wyposażenia warsztatów szkolnych: pojazdów, maszyn i urządzeń
stanowiących majątek Zespołu Szkół w Komornie
§1.
Regulamin określa tryb przygotowywania, organizacji i przeprowadzania przetargów na
sprzedaży
wyposażenia warsztatów szkolnych: pojazdów, maszyn i urządzeń stanowiących majątek
Zespołu Szkół w Komornie.
§2.
1. Zespół Szkół w Komornie sprzedaje wyposażenie warsztatów szkolnych: pojazdów,
maszyn
i urządzeń w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
2. Celem przeprowadzanych przetargów jest dokonanie wyboru osoby, z którą szkoła zawrze
umowę kupna-sprzedaży (projekt stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu), której
przedmiotem jest przeniesienie własności.
§3.
Przetarg prowadzi powołana przez dyrektora Zespołu Szkół w Komornie, spośród
pracowników Zespołu Szkół w Komornie oraz pracowników Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi
zajmujących się oświatą Komisja Przetargowa w składzie 3-osobowym.
§4.
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz
członkowi ich rodzin.
§ 5.
1. Przetarg ma charakter publiczny.
2. Przetarg przeprowadza się w formie przetargu pisemnego nieograniczonego.
§6.
1. Cenę pojazdu, maszyny lub urządzenia ustala się na podstawie operatu szacunkowego,
opinii oraz oceny technicznej określającej jego wartość wykonanej przez uprawnioną
osobę. Cena oszacowania jest ceną wywoławczą.
2. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej, z zastrzeżeniem §12.
§7
Komisja przetargowa ustala wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego
wyposażenia tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu
wniesionego w formie wpłaty na konto wskazane w ogłoszeniu o przetargu.
§8.
Komisja Przetargowa wyznacza termin przetargu i podaje go w treści ogłoszenia.
§9.
Ogłoszenie o przetargu będzie określać:
1) nazwę, miejsce i termin przeprowadzenia przetargu;
2) miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane pojazdy, maszyny i urządzenia;
3) rodzaj, typ i ilość sprzedawanych pojazdów, urządzeń i maszyn;
4) wysokość ceny wywoławczej i wysokość wadium;
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5) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta;
6) adres strony internetowej na której zamieszczone będzie ogłoszenie;
7) sposób i termin wpłacenia wadium;
8) informację, że wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte,
zostanie zwrócone w terminie 4 dni po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi którego
oferta została przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny.
9) zastrzeżenie, że wadium przepada na jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta,
uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży lub zapłacenia w wyznaczonym
terminie ceny nabycia.
§10.
Ogłoszenie umieszcza na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Gminy Reńska
Wieś
i Zespołu Szkół w Komornie.
§11.
Przetarg będzie uważany za nierozstrzygnięty, jeżeli:
a) nikt nie przystąpi do przetargu,
b) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
§12.
1. Jeżeli przetarg w pierwszym terminie zostanie nierozstrzygnięty, wyposażenie może być
zbyte w drugim terminie. Cena wywoławcza w drugim terminie może zostać obniżona do
wysokości sprzedaży wymuszonej.
2. Szkoła może sprzedać pojazd, maszynę i urządzenie bez przeprowadzenia przetargu
w przypadkach, gdy przetarg dwukrotnie został nierozstrzygnięty.
§13.
Z przebiegu przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządza protokół z przebiegu
przetargu (załącznik Nr 1), który jest podstawą do zawarcia umowy (załącznik Nr 3).
§14.
Podstawą do zdjęcia maszyny i urządzenia ze stanu majątkowego Zespołu Szkół w Komornie
będzie wniosek komisji przetargowej wraz z kopiami umów.
§15.
Jeżeli postępowanie przetargowe nie doprowadzi do sprzedaży maszyny i urządzenia
będącego własnością Zespołu Szkół w Komornie, podejmie się czynność ich likwidacji, po
uzyskaniu zgody Wójta Gminy Reńskiej Wsi. Likwidacja nastąpi w trybie sprzedaży na
surowce wtórne – złomowanie lub w inny sposób.
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