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REGULAMIN KONKURSU OFERT 

NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI OKRĘGU PZW W JELENIEJ GÓRZE 

 

§1 

1. Przedmiotem sprzedaży jest przyczepa POLSPORT GK-110 rok produkcji 1980 nr rejestracyjny JGD 8246 

nr VIN 0000717 – cena minimalna: 500,00 zł brutto  

2. Sprzedaż może nastąpić za najwyższą oferowaną cenę, nie mniejszą niż wskazana cena minimalna. 

3. W konkursie nie mogą uczestniczyć: 

a) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu, 

b) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. A, 

c) osoby, które pozostają z prowadzącym konkurs w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzonego postępowania 

konkursowego. 

4. Do rozstrzygnięcia konkursu, zgodnie z Uchwałą Nr 116 z dnia 21.05.2018 r., zobowiązana została 

Okręgowa Komisja Gospodarcza. 

5. Ocena ofert następuje na posiedzeniu Okręgowej Komisji Gospodarczej w dniu 11 czerwca 2018 r.,   z 

posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni. 

6. Protokół Okręgowej Komisji Gospodarczej podlega zatwierdzeniu Uchwałą Zarządu Okręgu PZW w 

Jeleniej Górze. 

7. Komisja może przeprowadzić z oferentami dodatkowe negocjacje dotyczące ceny, w przypadku 

równorzędności ofert. 

8. Komisji przysługuje prawo uznania bez podania przyczyny, że konkurs ofert nie został rozstrzygnięty, a 

także unieważnienie całego konkursu lub jego części bez podania przyczyny na każdym jego etapie. 

 

§2 

1. Pisemne oferty w języku polskim w zamkniętych kopertach mogą być składane w siedzibie biura Zarządu 

Okręgu PZW w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Wańkowicza 13, z czytelnym dopiskiem na 

kopercie: OFERTA ZAKUPU PRZYCZEPY do godz. 12:00 w dniu 11 czerwca 2018 r.  

2. Decyduje data stempla potwierdzającego dostarczenie oferty. 

 

§3 

1. Pisemne oferty powinny zawierać: 

a) dane Oferenta (imię, nazwisko, adres lub w przypadku firm nazwę i siedzibę); 

b) Numer NIP lub REGON Oferenta 

c) proponowaną cenę, sposób i termin jej uiszczenia; 

d) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i przyjęciu go bez zastrzeżeń; 

e) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej ruchomości i przyjęciu 

go bez zastrzeżeń; 

f) oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę; 

g) w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru 

dokumentujący prawo do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu, przez 

osobę, która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo 

podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji.  

 

§4 

1. Oferty, które nie spełniają wymogów określonych w §3 Regulaminu lub które wpłynęły po terminie 

składania ofert, nie będą rozpatrywane. 

2. Złożenie jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia konkursu. 

 

§5 
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Pełnomocnictwo do udziału w konkursie oraz do złożenia oświadczeń wymaganych niniejszymi warunkami musi 

być stwierdzone dokumentem z podpisem notarialnie poświadczonym. 

 

§6 

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie biura Zarządu Okręgu PZW w 

Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Wańkowicza 13, przesłane do wszystkich jednostek terenowych Okręgu 

oraz podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Okręgu: pzw.org.pl/jeleniagora nie później niż na 

dwa tygodnie przed terminem otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu. 

 

§7 

Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać: 

a) informację o przedmiocie sprzedaży; 

b) zaproszenie do udziału w konkursie; 

c) termin, sposób i miejsce składania ofert; 

d) cenę minimalną; 

e) termin i miejsce otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu; 

f) informację o: 

- miejscu wyłożenia do wglądu Regulaminu konkursu 

- wskazówki o możliwości uzyskania dodatkowych informacji na temat konkursu; 

- wskazanie o możliwości obejrzenia przedmiotu sprzedaży. 

 

§8 

1. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11 czerwca 2018 roku w siedzibie biura Zarządu 

Okręgu PZW w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Wańkowicza 13. 

2. Rozpatrywane będą wyłącznie te oferty, który wpłynęły w terminie określonym w §2 niniejszego 

Regulaminu. 

 

§9 

1. Ogłoszenie oraz regulamin konkursu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny. 

2. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek oferty. 

3. Uczestnik konkursu jest związany ofertą do upływu daty wskazanej przez Okręg PZW w Jeleniej Górze do 

zawarcia umowy. 

4. W przypadku niezawarcia umowy kupna-sprzedaży przez wygrywającego w wyznaczonym terminie 14 dni 

od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert wygrywającym zostaje składający kolejna najwyższą ofertę. 

5. Cena sprzedaży powinna być wpłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

6. Wszelkie koszty zawarcia umowy obciążają nabywcę. 

 

§10 

1. Niniejszy Regulamin zostanie wywieszony na tablicy informacyjnej w siedzibie biura Zarządu Okręgu 

PZW w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Wańkowicza 13 oraz opublikowany na stronie www 

Okręgu: pzw.org.pl/jeleniagora 

 

§11 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

Jelenia Góra, 25.05.2018 r. 

 


