
REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO 

z dnia 13 listopada 2014r. 

Dotyczy sprzedaży składników majątku ruchomego stanowiących własność 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

 
Niniejszym ustalam następujące zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego na 

sprzedaż składników majątku ruchomego stanowiących własność Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu  opisanych w Wykazie  zbędnych 
składników majątku ruchomego będącego załącznikiem  do niniejszego regulaminu: 
1. Przetarg składników odbywa się w formie przetargu pisemnego.  
2. Składniki majątku ruchomego można oglądać w: 

1) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 
61-625 Poznań, od dnia 14 listopada 2014r. do dnia 26 listopada 2014r.., w 
godzinach od 09:00 do 14:00,  tel. 0618270500. 

2) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w 
Kaliszu ul. Piwonicka 19, 62-800 Kalisz, tel. 0627646330; (przedmiot opisany 
w punkcie 1), od dnia 14 listopada 2014r. do dnia 26 listopada 2014r.,  w 
godz. od 9.00 do 14.00, tel. 0627646330 

3. Do dnia 27 listopada 2014r. do godziny 12:30  osoby chcące wziąć udział w 
przetargu muszą złożyć ofertę, według zamieszczonego wzoru,  zawierającą 
dodatkowo:  

a) Imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, podpis oferenta 
b) W przypadku firmy:  

• Odpis z KRS lub wpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. 

• Pełnomocnictwo udzielone przez osoby upoważnione do 
reprezentowania firmy do złożenia oferty dla osoby składającej ofertę, 
gdy nie wynika ono z wyżej wymienionych dokumentów 

c) W przypadku osoby fizycznej: 
• Kserokopię dowodu osobistego 

d) Dowód wniesienia wadium 
e) Koperta winna zostać opisana w następujący sposób: Przetarg na sprzedaż 

………………….. Nie otwierać przed 27 listopada 2014r. godz. 12.45 
 
Ofertę należy złożyć w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, ul. 
Czarna Rola 4, 61-625 Poznań,  w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 7A 
 

4. Otwarcie ofert nastąpi w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w 
Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, pokój 13 w dniu 27 listopada  2014r. o 
godzinie 12.45. 

5. Termin związania ofertą nie może być krótszy niż 30 dni licząc od momentu otwarcia 
ofert 

6. Wadium w wysokości  określonej w Wykazie  zbędnych składników majątku 
ruchomego wnosi się w pieniądzu: 

• w kasie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w 
pokoju nr 118  

• w dniu przeprowadzenia przetargu tj. 27 listopada  2014r., od godz. 8.30 do 
godz. 12.00   

 



Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie 
zwrócone w terminie 7 dni od momentu otwarcia ofert. 
Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana zalicza się na poczet 
ceny  
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od 
zawarcia umowy sprzedaży 

7. Przetarg pisemny prowadzony jest przed komisjami w składzie: 
1) Komisja 1: 

a. Andrzej Ziaja, 
b. Paweł Knasiecki 
c. Hubert Kozeński 

2) Komisja 2: 
a. Andrzej Ziaja, 
b. Paweł Knasiecki 
c. Waldemar Kołaski 

8. Przetarg pisemny na sprzedaż będzie ważny jeżeli złożona zostanie chociaż jedna 
oferta. 

9. Jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta przetarg  nie zostanie przeprowadzony. 
10. Procedura przetargu pisemnego: 

• Komisja stwierdzi prawidłowość ogłoszenia o przetargu, 
• komisja ustali liczbę zgłoszonych ofert oraz wniesienie wymaganego wadium we 

wskazanym terminie, miejscu i formie 
• komisja otworzy koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym w 

ogłoszeniu o przetargu 
• w przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tą samą cenę, komisja przeprowadzi 

aukcję pomiędzy tymi oferentami. O terminie i  miejscu przeprowadzenia aukcji 
oferenci zostaną poinformowani odrębnym pismem. 

• komisja wybierze jako najkorzystniejszą ofertę z najwyższą ceną  i zamknie przetarg. 
11. Nabywca jest zobowi ązany zapłaci ć cenę nabycia w terminie wyznaczonym 

przez prowadz ącego przetarg, nie dłu ższym ni ż 7 dni od zawarcia umowy.  
12. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 10 dni od wyboru 

oferty. Po podpisaniu umowy i uiszczeniu ceny nabycia przedmiot umowy zostanie 
wydany nabywcy. 

13. Komisja sporządza protokół z przebiegu przetargu, który powinien zawierać w 
szczególności: 
• określenie miejsca i czasu przetargu 
• imiona i nazwiska członków komisji przetargowej, 
• wysokość ceny wywoławczej 
• zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie 
• najwyższą cenę zaoferowaną za  przedmiot sprzedaży, 
• imię, nazwisko (firmę) i miejsce  zamieszkania nabywcy  lub jego siedzibę 
• wysokość  ceny nabycia  i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny 
• wnioski i oświadczenia członków komisji przetargowej  

14. Komisja odrzuca ofertę jeżeli: 
a) Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez 

oferenta, który nie wniósł wadium; 
b) Nie zawiera danych i dokumentów wymaganych przez Sprzedającego, lub są one 

niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień 
mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 



15. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.  
16. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn. 
 
 

 
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska 
Zdzisław W. Krajewski 

 
 


