Załącznik nr 2
Regulamin zbycia składnika majątku ruchomego – środka trwałego
i wyposażenia warsztatów CKP w Chełmie
Rozdział 1
„Postanowienia Ogólne”
§1
1. Regulamin określa sposób i tryb zbycia składnika majątku ruchomego - środków trwałych
w postaci wyposażenia warsztatowego, stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełm
w Zarządzie Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie.
2. Przedmiotem zbycia jest :
L.p. Nazwa sprzętu

Typ

Ilość

Rok produkcji

1.

Frezarka pozioma

2.

Cena wywoławcza

TXI- 25

1

1983

2 100,00 zł

Tokarka uniwersalna

TVC - 40

1

1982

4 000,00 zł

3.

Piła ramowa

ON 253

1

1984

900,00 zł

4.

Przecinarka

SAE-146

1

1981

700,00 zł

5.

Szlifierka dwutarczowa

1

1982

900,00 zł

6.

Tokarka kłowa

TUC 50

1

1980

4 000,00 zł

7.

Tokarka

TUM -25

1

1975

2 200,00 zł

8.

Tokarka

TUM -25

1

1964

2 000,00 zł

9.

Tokarka

TUE 40

1

1972

2 000,00 zł

10.

Tokarka

TUE 40x600

1

1965

2 200,00 zł

11.

Tokarka

TUJ -48

1

1969

3 500,00 zł

12.

Szlifierka

3M 132 B

1

1985

6 300,00 zł

13.

Nakiełczarka

WC-1

1

1969

1 000,00 zł

14.

Frezarka

FP-800

1

1973

1 300,00 zł

15.

Frezarka pozioma

1

1958

2 100,00 zł

3. Zbycie w/w składników majątku zostanie przeprowadzone w formie publicznego przetargu
ustnego dnia 04.04.2018 r. o godz. 10 00 w Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie przy
ul. Jagiellońskiej 29, sala nr 6.
4. Czynności w toku przeprowadzanego przetargu będą dokonywane z zachowaniem
wewnętrznych regulacji obowiązujących w CKP, ze szczególnym uwzględnieniem zasad
obiegu dokumentów.
Rozdział 2
„Zasady Zbywania Środka Trwałego”
§ 2.
1. CKP poda do publicznej wiadomości ogłoszenie o licytacji co najmniej 7 dni przed terminem
jej przeprowadzenia, poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie CKP
oraz na stronie internetowej CKP w Chełmie: www.ckp-chelm.nazwa.pl/bip

§ 3.
1. Ogłoszenie o licytacji powinno zawierać informacje o:
a) parametrach technicznych zbywanego przedmiotu;
b) cenie wywoławczej;
c) terminie i miejscu licytacji.
§ 4.
1. W postępowaniach na zbycie środka trwałego i wyposażenia nie mogą uczestniczyć osoby
wchodzące w skład Komisji Przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które
pozostają z członkami Komisji, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić wątpliwości co do bezstronności Komisji Przetargowej.
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej licytowanego sprzętu w kasie CKP i okazanie Komisji Przetargowej dowodu
wpłaty przed otwarciem przetargu.
3. Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny legitymować się dowodem osobistym.
Przedsiębiorcy zobowiązani są przedstawić aktualny odpis z KRS albo aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a osoby prawne aktualny odpis z właściwego
rejestru (za aktualne uważa się zaświadczenie wydane najpóźniej 3 miesiące przed dniem
przeprowadzenia przetargu).
Rozdział 3
„Komisja Przetargowa, Prowadzenie oraz
Dokumentowanie Postępowania”
§ 5.
1. Czynności związane z przeprowadzeniem licytacji wykonuje Komisja Przetargowa.
2. Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej, w składzie od 3 do 7 osób wyznacza
Dyrektor CKP spośród osób dających gwarancję rzetelnego przeprowadzenia licytacji.
3. Komisja Przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania. W przypadku równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji Przetargowej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

§ 6.
Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera licytację, przekazując uczestnikom przetargu
informacje zawarte w ogłoszeniu.
Przewodniczący Komisji Przetargowej informuje uczestników licytacji, że po trzecim
wywołaniu najwyżej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
Ceny wywoławcze środków trwałych i wyposażenia zawarte są w ogłoszeniu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy licytacji z tym, że postąpienie nie może wynosić
mniej niż 50,00(słownie: pięćdziesiąt złotych).
Uczestnicy licytacji zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego
wywołania nie ma dalszych postąpień.
Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie
ostatnią, najwyższą cenę i zamyka licytację na określony przedmiot, a następnie ogłasza imię
i nazwisko albo firmę, która licytację wygrała.
Licytacja odbywa się poprzez podniesienie ręki i wskazanie kwoty, za którą uczestnik licytacji
chce nabyć licytowany przedmiot.
Przedmioty wystawione do licytacji będą licytowane w kolejności od 1 do 15, tak jak podano
w ogłoszeniu.

§ 7.
1. Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządza protokół przeprowadzonej licytacji. Protokół
zawiera przede wszystkim informacje o:
a) terminie i miejscu licytacji;
b) oznaczeniu środków trwałych i wyposażenia będących przedmiotem licytacji;
c) skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;
d) wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentów;
e) cenie wywoławczej przedmiotów sprzedaży oraz najwyższej cenie osiągniętej w licytacji;
wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o nie wybraniu żadnej z ofert;
f) uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez Komisję Przetargową;
g) imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby wyłonionej
w przetargu jako nabywca środka trwałego bądź wyposażenia;
h) imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej;
i) dacie sporządzenia protokołu.
2. Protokół przeprowadzonej licytacji sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
które są przeznaczone są dla zbywcy i są załączane do akt postępowania.
3. Protokół z przeprowadzonej licytacji podpisują przewodniczący i członkowie Komisji
Przetargowej, który następnie załącza się do akt postępowania.
4. Protokoły z postępowania są zatwierdzone przez Dyrektora CKP lub upoważnionego
pracownika.
5. CKP (zwane dalej Zbywcą) zobowiązane jest do niezwłocznego wystawienia faktury
sprzedaży.
6. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia licytowanego przedmiotu w terminie nie
dłuższym niż 7 dni. Po tym terminie traci prawo wynikające z przybicia oraz traci złożone
wadium.
7. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
8. Wadium wpłacone przez Nabywcę zostaje zarachowane na poczet ceny zbycia. Wadium
wpłacone przez innych uczestników licytacji podlega zwrotowi.
9. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych
z przeprowadzeniem licytacji albo w razie uznania skargi za niezasadną, CKP podaje do
publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy ogłoszeń CKP oraz na stronie internetowej:
www.ckp-chelm.nazwa.pl/bip na okres co najmniej 14 dni, informację o wyniku licytacji,
która powinna zawierać w szczególności następujące dane:
a) data i miejsce przeprowadzonej licytacji;
b) parametry techniczne środka trwałego;
c) cenę wywoławczą środka trwałego oraz najwyższą cenę osiągniętą w licytacji
albo informację o unieważnieniu postępowania;
d) imię i nazwisko albo nazwę firmy ustalonej jako Nabywca środka trwałego.
10. Licytację uważa się za zakończoną wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do
licytacji lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Jeżeli
pierwsza licytacja zakończyła się wynikiem negatywnym, przeprowadza się drugą licytację, w
której Dyrektor może obniżyć cenę wywoławczą licytowanych przedmiotów jednak nie niżej
niż 50% jego wartości.

Rozdział 4
„Środki Odwoławcze”
§ 8.
1. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik składa do Dyrektora
CKP.
2. Wniesienie skargi wstrzymuje czynności związane ze zbyciem środka trwałego.
3. Skarga rozpatrywana jest w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

4. Jeżeli skarga zostanie uznana za zasadną, czynności przetargowe powtarza się, a jeżeli jest to
niemożliwe – unieważnia się przetarg.
5. Po rozpatrzeniu skargi zawiadamia się skarżącego, a także wywiesza się niezwłocznie na okres
7 dni w siedzibie CKP, informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
6. Dyrektor CKP może zmienić warunki przetargu, odstąpić od przeprowadzenia przetargu oraz
go unieważnić bez podania przyczyny.
Rozdział 5
Postanowienia Końcowe
§ 9.
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Regulamin przetargu oraz wzór umowy są dostępne na stronie internetowej CKP:www.ckp-chelm.nazwa.pl/bip oraz w siedzibie CKP w Chełmie przy ul. Jagiellońskiej 29

Zatwierdzam:

Chełm,dnia 26.03.2018 r.

