REGULAMIN PRZETARGÓW

I.

Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy „Regulamin przetargów”, zwany dalej „Regulaminem”, okre la
zasady przeprowadzania przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzeda
przez INVEST-BANK S.A. pojazdów mechanicznych przej tych w trakcie
post powania windykacyjnego.






2. Celem przetargu jest wybór nabywcy pojazdu mechanicznego, o którym jest
mowa w ust. 1.
II.

Podstawa prawna przeprowadzenia przetargu.
Przetarg jest przeprowadzany na podstawie przepisów kodeksu cywilnego oraz
niniejszego Regulaminu.

III.

Przedmiot przetargu.
1. Przedmiotem przetargu s pojazdy mechaniczne, przej te przez INVESTBANK S.A. w trakcie post powania windykacyjnego.






2. Dane dotycz ce pojazdów mechanicznych b d ka dorazowo ujawniane w
ogłoszeniu o przetargu.








3. Pojazdy mechaniczne b d ce przedmiotem przetargu mo na ogl da
miejscu i w godzinach wskazanych w ogłoszeniu o przetargu.


IV.







w


Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.
1. INVEST-BANK S.A. ogłasza, organizuje i przeprowadza
przetarg
bezpo rednio lub przy pomocy przedsi biorcy, któremu powierzył
wykonywanie tych czynno ci. INVEST-BANK S.A. mo e odwoła ogłoszony
przetarg, niezwłocznie podaj c informacj o odwołaniu przetargu do
publicznej wiadomo ci, w sposób wskazany w ust. 2.










2. Ogłoszenie o przetargu podaje si do publicznej wiadomo ci nie pó niej ni na
7 dni przed wyznaczonym dniem przetargu. Ogłoszenie o przetargu wywiesza
si w siedzibie Oddziału Regionalnego INVEST-BANK S.A. na obszarze
działania, którego ma si odby przetarg, w siedzibie przedsi biorcy, o którym
jest mowa w ust. 1, a ponadto informacj o ogłoszeniu przetargu podaje si do
publicznej wiadomo ci przez zamieszczenie w prasie, internecie lub w sposób
zwyczajowo przyj ty w danej miejscowo ci.




















3. W ogłoszeniu o przetargu podaje si informacje dotycz ce pojazdów
mechanicznych b d cych przedmiotem przetargu (w tym oznaczenie pojazdu,
mark , pojemno , rok produkcji, cen wywoławcz ), termin, miejsce i
warunki przetargu (w tym termin i miejsce składania pisemnych ofert,
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wysoko wadium, termin i sposób jego wniesienia, pouczenie o skutkach
uchylenia si od zawarcia umowy).




4. W przetargu mog bra udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki
organizacyjne nie posiadaj ce osobowo ci prawnej, po wniesieniu wadium w
okre lonej wysoko ci i w wyznaczonym terminie, z zastrze eniem
postanowie ust. 3.








3. W przetargu nie mog uczestniczy :


a)



osoby wchodz ce w skład Komisji Przetargowej i ich mał onkowie,
rodzice oraz dzieci,
przedsi biorca, o którym jest mowa w ust. 1, osoby prowadz ce przetarg
i ich mał onkowie, rodzice oraz dzieci,
dotychczasowi wła ciciele, posiadacze lub u ytkownicy pojazdów
mechanicznych b d cych przedmiotem przetargu i ich mał onkowie,
rodzice oraz dzieci.


b)









c)









5. Pisemne oferty powinny zawiera :


a)
b)
c)

imi , nazwisko, nazw (firm ) i adres (siedzib ) oferenta,
dat sporz dzenia oferty,
o wiadczenie, e oferent zapoznał si z warunkami przetargu
i przyjmuje te warunki bez zastrze e ,
oferowan cen oraz mark pojazdu i sposób jej zapłaty
oznaczenie pojazdu, którego dotyczy oferta,
sposób zapłaty i sposób realizacji ewentualnych dodatkowych warunków
przetargu,
dowód wniesienia wadium i okre lenie sposobu jego zwrotu (wypłata
gotówki lub przelew na wskazany rachunek bankowy).


















d)
e)
f)



g)





6. Oferty musz by zło one w zaklejonej kopercie w sposób uniemo liwiaj cy
zapoznanie si z ofert bez jej otwarcia oraz otwarcie i zamkni cie koperty bez
pozostawienia ladów po otwarciu. Na zakup ka dego pojazdu nale y składa
odr bn ofert .




























7. Oferty nale y składa na pi mie w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o
przetargu, najpó niej do ostatniego dnia roboczego poprzedzaj cego dzie
wyboru ofert. Oferta zło ona po terminie nie wi e Banku. Oferta nie mo e
by zmieniona po terminie jej zło enia.




















8. Oferent mo e zło y tylko jedn ofert na dany pojazd.










9. Oferent zobowi zany jest do wniesienia wadium w wysoko ci 5% ceny
wywoławczej na rachunek bankowy nr 67 1680 0010 0000 1355 1002 1079
prowadzony w INVEST-BANK SA. Wadium wpłacone przez uczestnika
przetargu, który go wygrał zalicza si na poczet ceny sprzeda y pojazdu
mechanicznego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca si
niezwłocznie po rozstrzygni ciu przetargu.
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V.

Komisja Przetargowa.
1. Czynno ci zwi zane z wyborem oferty wykonuje Komisja Przetargowa
wyznaczona przez Dyrektora Oddziału Regionalnego INVEST-BANK S.A.,
na obszarze działania, którego ma si odby przetarg.






2. Komisja Przetargowa działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz
obowi zuj cych przepisów prawa.




3. Komisja Przetargowa zobowi zana jest działa obiektywnie, wnikliwie i
starannie, maj c na wzgl dzie dobre imi INVEST-BANK S.A.




VI.







Przetarg.
1. Przewodnicz cy Komisji Przetargowej stwierdza prawidłowo ogłoszenia
przetargu oraz ustala liczb otrzymanych ofert. Do przeprowadzenia przetargu
wystarcza zło enie jednej oferty zakupu na pojazd mechaniczny.








2. Komisja Przetargowa:
a)

otwiera koperty z ofertami, dokonuje szczegółowej analizy ofert, a
nast pnie odrzuca oferty nie odpowiadaj ce warunkom przetargu,
wybiera najkorzystniejsz z ofert, uwzgl dniaj c oferowana cen oraz
sposób jej zapłaty,
sporz dza protokół przebiegu przetargu, podaj c w nim rozstrzygni cie
przetargu wraz z uzasadnieniem.


b)



c)















3. Protokół podpisuj członkowie Komisji Przetargowej.


4. Data podpisania protokołu przebiegu przetargu jest dat zako czenia przetargu.


5. O wyniku przetargu Komisja Przetargowa zawiadamia oferentów w terminie 1
dnia od dnia zamkni cia przetargu.


6. Zawiadomienie oferenta, który wygrał przetarg, powinno okre la termin i
miejsce zawarcia umowy.


7. Uczestnik przetargu pisemnego nieograniczonego jest zwi zany ofert do daty
zako czenia przetargu.




8. W przypadku zło enia równorz dnych ofert, Komisja Przetargowa kontynuuje
w tym samym dniu przetarg w formie licytacji mi dzy oferentami, którzy
zło yli te oferty.








9. W trakcie licytacji oferenci zgłaszaj ustnie kolejne ceny powy ej najwy szej
ceny zamieszonej w równorz dnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego
wywołania nie ma dalszych wy szych ofert. Przewodnicz cy Komisji
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Przetargowej nast pnie wywołuje trzykrotnie te cen , zamyka przetarg i
ogłasza imi i nazwisko lub nazw osoby, która wygrała przetarg.








10. Je eli przetarg zako czył si
nast pny przetarg.


wynikiem negatywnym, przeprowadza si






11. Przetarg uwa a si za zako czony wynikiem negatywnym, je eli nie wpłyn ła
ani jedna oferta lub aden z uczestników nie zaoferował ceny wy szej od
wywoławczej, a tak e je eli Komisja Przetargowa stwierdziła, e adna oferta
nie spełnia warunków przetargu.




















12. Ustalony w drodze przetargu nabywca pojazdu mechanicznego zostanie
zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda y najpó niej w
ci gu 1 dnia od dnia rozstrzygni cia przetargu.








13. Je eli nabywca nie stawi si bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie
podanym w zawiadomieniu, o którym jest mowa w ust. 12, INVEST-BANK
S.A. mo e odst pi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach INVEST-BANK S.A. mo e wyrazi
zgod na zawarcie umowy, je li nie upłyn ło 7 dni od tego terminu.


















Zawarcie umowy.
1. Zawarcie ostatecznej umowy sprzeda y powinno nast pi nie pó niej ni w
terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygni cia przetargu.












2. Pojazd zostanie wydany nabywcy nie wcze niej, ni po wywi zaniu si ze
wszystkich warunków zło onej oferty, a w szczególno ci po zapłacie ceny.








3. Za wady ukryte i braki pojazdów INVEST-BANK S.A. nie odpowiada.
VII.

Postanowienia ko cowe.
1. Komisja Przetargowa mo e wycofa
rozpocz ciem bez podania przyczyn.




pojazd z przetargu przed jego



2. INVEST-BANK S.A. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
Jednak e zmiana nie mo e nast pi w trakcie trwania procedury przetargowej
tj. mi dzy dniem podania ogłoszenia o przetargu do publicznej wiadomo ci, a
dniem jego rozstrzygni ciem.
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