
REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO 

na sprzedaż towarów  

 

 

Część ogólna 

§ 1 

Organizatorem przetargu jest Bank Spółdzielczy w Limanowej, ul. Rynek 7,  

34-600 limanowa (Bank) 

§ 2  

Przetarg organizowany przez Bank ma charakter przetargu pisemnego 

nieograniczonego w którym mogą wziąć udział dowolni oferenci. 

 

§ 3 

Przetarg przeprowadzony jest w formie pisemnej w drodze składania przez 

oferentów pisemnych ofert. 

§ 4 

O niniejszym przetargu informuje się poprzez opublikowanie ogłoszenia o 

przetargu co najmniej na stronie internetowej www.bs.limanowa.pl  oraz 

tablicach ogłoszeń w siedzibie Banku oraz jego oddziałach. 

§ 5 

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji 

przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z 

członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członków komisji 

przetargowej. 

 

Przedmiot przetargu 

§ 6 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż towarów: 

 
Lp. Nr ewid. Opis Ilość Cena 

(brutto) 

1 P1/1 Pryzma dębowa szer. 12-15 cm grubość 30-35 
mm 

5,36 m3 1100zł/m3 

2 P1/2 Deska wielowarstwowa 13x4x150 klasa 
COUNTRY wykończenie ciemny brąz (lakier) 

69 m2 100zł/m2 

3 P1/3 Deska wielowarstwowa – surowa Jesion klasa 
NATUR 12x3x140 

21,5 m2 90zł/m2 

4 P1/4 Deska wielowarstwowa – surowa Jesion klasa 
RUSTYK 12x3x140 

54,2 m2 80 zł /m2 

5 P1/5 Obłogi dębowe 6mm klasa rustykalna szer. 
130mm długość 60,90,120,180 cm 

1,30 m3 
ok. 220 m2 

30zł/m2 

6 P1/6 Obłogi dębowe 4mm i 6 mm klasa rustykalna 
szer. 130mm i 150mm długość 60,90,120 cm 

0,96 m3 
Ok. 160 m2 

30 zł/m2 

http://www.bs.limanowa.pl/
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7 P1/7 Obłogi dębowe 6mm – klasa rustykalna szer. 150 
dł. 60,90,120,180 cm 

2,4 m3 
Ok. 400 m2 

30 zł/m2 

8 P1/8 Obłogi dębowe 6mm – klasa rustykalna szer. 
100mm dł. 60,90,120 cm 

0,8 m3 
Ok. 100m2 

30zł/m2 

9 P1/9 Deska podłogowa IPE 88 m2 6300zł 
netto za 
całość 

10 P1/10 Elementy kompozytowe do ławek: 
Belki pośrednie  55x30  
Belki zakańczające – 100x30 

 
1505 szt. 
483 szt. 

 
6zł/szt 
7zl/szt 

11 P1/11 

12 P1/12 

13 P1/13 

14 P1/14 Deska podłogowa lita – surowa Merbau 13mm, 
dł. 25cm-120 cm 

246m2 50zł/m2 

15 P1/15 Deska Venge 14mm lakierowana dł. 30-120 cm  53m2 80zł/m2 

16 P1/16 Deska Tarasowa bambusowa ryflowana 20mm 
szer. 100mm dł. 183cm (montaż na śruby) 

73,2m2 100zł/m2 

17 P1/17 Deska Tarasowa bambusowa ryflowana 20mm 
szer. 100mm dł. 183cm (montaż na klipsy) 

54m2 100zł/m2 

18 P1/18 Deska wielowarstwowa Dąb klasa RUSTYK, 
20(6)x100x500 mm 

85,75m2 80zł/m2 

19 P1/19 Obłogi dębowe 6mm 120x100mm 0,2m3 
Ok 33 m2 

30zł/m2 

20 P1/20 Łupek ścienny  
„lewy” – 649 szt. 
„prawy” – 529 szt. 

147m2 100zł/m2 

21 P1/21 

22 P1/22 Sklejka w formatkach 15mm szer. 20cm dł. 2m 1,5m3 2000zł/m3 

23 P1/23 Płytka tarasowa HORTUS  54m2 140zł/m2 

24 P1/24 Sklejka brzoza-olcha 2500x1250mm 64szt 
Ok. 3m3 

2000zł/m3 

25 P1/42 Mozaika przemysłowa orzech amerykański 
format 8x20x160mm układana na sztorc 

53 m2 70zł/m2 

26 P1/43 Mozaika przemysłowa dąb wędzony format 
16x20x250mm 

18m2 70zł/m2 

27 P1/44 Mozaika przemysłowa dąb format 
20x20x250mm 

49m2 50zł/m2 

28 P1/45 Mozaika przemysłowa dąb format 
16x20x300mm 

30m2 50zł/m2 

29 P1/46 Parkiet „Jodełka francuska” dąb format 
15(6)x100x600mm, kąt 45 stopni deska surowa 

44m2 60zł/m2 

30 P1/47 Deska wielowarstwowa dąb surowy format 
15(6)x150x600mm 

63m2 65zł/m2 

31 P1/48 Deska wielowarstwowa dąb surowy format 
15(6)x190x600mm  

72m2 75zł/m2 

32 P1/49 Parkiet wielowarstwowy dąb surowy format 
15(6)x70x350mm 

14,5m2 60 zł/m2 
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33 P1/50 Korek ekspandowany 1000x500x50 z listwami do 
montażu elewacji drewnianej 

50 szt. 
25m2 

45zł/szt. 

34 P1/52 Deska podłogowa bambus skręcany „Carmel 
mat” 920x96x14mm 

27m2 50zł/m2 

35 P1/53 Deska podłogowa bambus skręcany naturalny 
jasny 920x96x14mm 

43m2 50zł/m2 

36 P1/54 Deska podłogowa bambus skręcany „Coffee 
gloss” 920x96x14mm 

31m2 50zł/m2 

37 P1/55 Deska podłogowa bambus skręcany (montaż na 
klik) „Carmel bezbarwny” olej uv 
912x130x14mm 

63m2 50zł/m2 

38 P1/56 Deska podłogowa bambus horyzontalny „Carmel 
gloss” 960x96x15mm 

41m2 45zł/m2 

39 P1/57 Deska podłogowa bambus wertykalny „Carmel 
mat” 960x96x15mm 

17m2 45zł/m2 

40 P1/58 Deska podłogowa bambus horyzontalny „Carmel 
mat” 920x96x14mm 

11m2 45zł/m2 

41 P1/59 Deska podłogowa bambus horyzontalny 
naturalny jasny mat 960x96x15mm 

39m2 45zł/m2 

42 P1/60 Parkiet dębowy lity, surowy format 16x70x300-
400mm 

42m2 70zł/m2 

 

§ 7 

1. Ceną wywoławczą jest kwota oszacowania wg cen brutto chyba że w ofercie 

zaznaczono inaczej. 

2. Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Banku Spółdzielczym 

w Limanowej, Zespole Windykacji Należności tel. 18 33 37 205 lub 

windykacja@bs.limanowa.pl 

 

Wadium 

§ 8 

1. Warunkiem przystąpienia oferenta do przetargu jest wniesienie wadium w 

wysokości stanowiącej 20% ceny wywoławczej każdego z towarów którego 

dotyczy oferta, na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w 

Limanowej: Nr : 13 88040000 0008 5510 2008 3111 w terminie do dnia 

5 grudnia 2017 roku oraz złożenie oferty spełniającej wymagania określone w 

§ 10 niniejszego Regulaminu. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień 

uznania rachunku bankowego. 

2. Wadium oferenta, którego oferta nie została wybrana, zostanie zwrócone na 

wskazany przez oferenta rachunek bankowy w terminie do 3 dni od daty 

rozstrzygnięcia przetargu. Za datę zwrotu wadium uważa się dzień obciążenia 

konta bankowego Organizatora przetargu. Wadium zwracane jest w 

wysokości wpłaty dokonanej przez oferenta, bez odsetek. 

3. Wadium złożone przez oferenta, którego ofertę wybrano podlega 

zarachowaniu na poczet ceny. 
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4. Wadium przepada na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli oferent, którego 

ofertę wybrano, uchyli się od zawarcia umowy. 

 

Oferta 

§ 9 

1. Oferty składa się w formie pisemnej do dnia 6 grudnia 2017 roku do godziny 

1000 w Banku Spółdzielczym w Limanowej wyłącznie w sekretariacie zarządu 

w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta 

z napisem: PRZETARG. 

2. Do odbycia przetargu wystarcza złożenie jednej ważnej oferty. 

 

§ 10 

Oferta winna zawierać: 

1. Zaoferowaną cenę nabycia, która nie może być niższa od ceny wywoławczej, 

ze wskazaniem towaru wraz z numerem ewidencyjnym, którego dotyczy oferta. 

2. Numer rachunku bankowego, na które powinno być zwrócone wadium w 

przypadku nie wybrania oferty oferenta. 

3. Pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się przez niego z warunkami 

przetargu zawartymi w ogłoszeniu przetargu pisemnego oraz w niniejszym 

regulaminie. 

4. Pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz o braku jakichkolwiek zastrzeżeń 

oferenta w tym względzie. 

5. Pełnomocnik obowiązany jest złożyć odpis pełnomocnictwa udzielonego przez 

umocowane osoby. 

 

Postępowanie przetargowe 

 

§ 11 

Do przeprowadzenia przetargu Organizator przetargu powołuje Komisje 

Przetargową w składzie trzech osób. 

§ 12  

Komisja Przetargowa w imieniu Organizatora przetargu przeprowadza 

postępowanie przetargowe: sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w 

należytej wysokości; dokonuje oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty 

oraz rozstrzyga uwagi i zastrzeżenia Oferentów. 

§ 13 

1. Oferent jest związany treścią oferty. 

2. Złożona oferta przestaje wiązać w przypadku odwołania lub unieważnienia 

przetargu przez organizatora bez podania przyczyn oraz gdy została 

wybrana inna oferta lub, gdy przetarg został zamknięty bez wybrania 

którejkolwiek z ofert. 
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3. Oferent, którego oferta została przez Organizatora przetargu wybrana jest 

związany ofertą do czasu podpisania umowy. 

4. Nie dopuszcza się poprawiania ofert, w tym pomyłek pisarskich i 

rachunkowych. 

§ 14 

     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2017 roku o godzinie 1030 przez     

Komisję Przetargową. 

§ 15 

1. Organizator przetargu odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z treścią 

ogłoszenia o przetargu pisemnym lub treścią niniejszego Regulaminu. 

2. Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez jej otwierania. 

3. Ofertę uznaje się za nieważną także, jeżeli nie została podpisana przez 

osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta lub przez upoważnionego 

pełnomocnika.  

                                                         § 16 

1. Komisja Przetargowa dokonuje otwarcia ofert, stwierdza ich ważność oraz 

bada, czy oferenci uiścili wymagane wadium. 

2. Komisja Przetargowa wybiera jako ofertę najkorzystniejszą ofertę  

z najwyższą ceną. 

3. Przetarg może zostać zamknięty bez wyboru którejkolwiek oferty, może 

zostać również odwołany lub unieważniony bez podania przyczyn. 

 

§ 17 

1. Z przebiegu posiedzenia Komisja Przetargowa sporządza protokół. 

2. Treść protokołu zawiera informacje o ilości złożonych ofert i ofertach, 

wyniku sprawdzenia ważności ofert i ewentualnym odrzuceniu ofert, 

wyborze najkorzystniejszej oferty, zamknięciu przetargu bez wyboru 

którejkolwiek z ofert, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu. 

3. Protokół zostaje podpisany przez członków komisji przetargowej  

i nabywcę.   

§ 18 

1. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało zbliżoną cenę na ten 

sam towar, organizator przetargu może przeprowadzić dodatkowy przetarg 

w formie licytacji przy udziale tych oferentów lub zaprosi ich do 

negocjacji. W takim przypadku, oferentów informuje się o terminie  

i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji lub negocjacji. 

2. Osoby przybyłe w imieniu oferentów powinny posiadać prawidłowe  

i ważne pełnomocnictwo do udziału w tej części przetargu. 

3. Ceną wywoławczą będzie najwyższa cena zaoferowana przez oferentów, o 

których mowa w ust. 1. 

 

§ 19 

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczy Organizator przetargu. 
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§ 20 

W razie odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn bądź 

zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty. Oferentom nie 

przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora przetargu z tego 

tytułu.  

 

§ 21 

Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego Regulaminu  

oraz postanowieniami ogłoszenia o przetargu pisemnym. 

 

§ 22 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje  

się odpowiednie przepisy prawa w tym przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 23 

Niniejszy Regulamin obowiązuje wraz z postanowieniami zawartymi  

w ogłoszeniu o przetargu pisemnym. 

 
 


