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Załącznik do Uchwały Nr 15/2019
Zarządu Banku Spółdzielczego w Mońkach
z dnia 22 stycznia 2019 roku

REGULAMIN
sprzedaży ruchomości w trybie z wolnej ręki
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§1
Regulamin sprzedaży ruchomości w trybie z wolnej ręki, zwany dalej „Regulaminem”
określa tryb i zasady sprzedaży ruchomości w Banku Spółdzielczym w Mońkach.
Sprzedaż maszyn odbywa się w trybie z wolnej ręki za cenę najwyższą z zaoferowanych.
Szczegółowa lista maszyn stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Załącznik ten
zawiera nazwę, model, rok produkcji oraz cenę brutto, która stanowi cenę wywoławczą z
możliwością negocjacji.
Warunkiem uczestnictwa oferenta (nabywcy) w sprzedaży jest uprzednie doręczenie
bezpośrednio do siedziby lub pocztą na adres Banku Spółdzielczego w Mońkach,
zwanego dalej „Bankiem” (19-100 Mońki ul. Wyzwolenia 13) pisemnej oferty lub drogą
elektroniczną na adres: kredyty@bsmonki.internetdsl.pl.
Oferta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i musi określać́:
a) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oferenta, PESEL, NIP, REGON,
b) ruchomość, której zakup oferuje oferent,
c) oferowaną cenę zakupu brutto (cena wywoławcza / cena proponowana), tj. cenę netto +
podatek VAT,
d) oświadczenie, iż̇ oferent zapoznał się z regulaminem konkursu i że nie wnosi do niego
zastrzeżeń,
e) oświadczenie, iż̇ oferent zapoznał się z przedmiotem konkursu, stanem technicznym i
nie wnosi do niego zastrzeżeń,
f) oświadczenie, iż oferent w przypadku wygrania konkursu zobowiązuje się do
zapłacenia należności w dniu zawarcia umowy sprzedaży,
g) oświadczenie, iż oferent pozostanie związany ofertą do czasu zawarcia umowy
sprzedaży.
Nabywca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i wybrana, obowiązany jest
uiścić całość ceny brutto za nabytą rzecz przed odbiorem rzeczy, najpóźniej w terminie
wyznaczonym pisemnie przez Komisję. W przypadku, gdy Nabywca opóźnia się z zapłatą
ceny, Komisja może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego.
Oferty określające zasady zapłaty lub odbioru rzeczy odmiennie, niż stanowi o tym ust. 5
zdanie pierwsze (w szczególności przewidujące odroczenie zapłaty ceny, płatność ratalną
lub odbiór rzeczy na koszt Banku) uważane będą za nieważne i nie będą brane pod uwagę
przy rozstrzyganiu sprzedaży.

§2
1. Odbiór rzeczy odbywa się pod wskazanym adresem: 19-100 Mońki, ul. Wyzwolenia 13,
przy czym demontaż, załadunek, wywóz i transport nabytych ruchomości odbywa się na
koszt i ryzyko nabywcy. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
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demontażu, załadunku i wywozu nabytych ruchomości. Ryzyko uszkodzenia lub
zniszczenia nabytych ruchomości przechodzi na nabywcę z chwilą zawarcia umowy
sprzedaży.
2. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia we własnym zakresie wszelkich kosztów
związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
3. Aktualny wykaz ruchomości oferowanych do zbycia zamieszczony będzie w gazecie Kurier
Poranny, na stronie internetowej Banku oraz na tablicy ogłoszeń w placówkach Banku.
Oferowane ruchomości można również oglądać pod wskazanym adresem w ust. 1, po
uprzednim uzgodnieniu z pracownikami Banku (osoba wyznaczona do kontaktu: Danuta
Halicka 85 727 99 16).
§3
1. Ceny wywoławcze przedmiotu sprzedaży określa załącznik nr 1 do Regulaminu. Wskazane
ceny są cenami brutto. Oferty można składać od dnia 28.01.2019 r.
2. Oferty będą rozpatrywane przez Komisję co 14 dni od dnia ogłoszenia o sprzedaży w miarę
ich wpływu.
3. Rozstrzygając Komisja bierze pod uwagę wszystkie złożone oferty na zakup ruchomości
będącej przedmiotem konkursu za wyjątkiem ofert wycofanych na piśmie przed
rozstrzygnięciem konkursu.
4. Jedynym kryterium decydującym o wyborze oferty jest kryterium ceny. Komisja
obowiązana jest wybrać ofertę przewidującą najwyższą cenę spośród wszystkich ofert
branych pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu.
5. Rozstrzygnięcie konkursu dokumentowane jest protokołem, który określa co najmniej:
a) rzecz ruchomą będącą przedmiotem konkursu
b) oferty brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu poprzez wskazanie oferentów
oraz proponowanych przez nich cen,
c) oferty nie brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu oraz powód
zdyskwalifikowania oferty,
d) ofertę wybraną jako najkorzystniejszą.
6. rozstrzygnięciu konkursu Komisja zawiadamia telefonicznie lub e-mailowo wszystkich
oferentów w terminie maksymalnie siedmiu dni od rozstrzygnięcia konkursu. Oferenta,
którego ofertę wybrano Komisja wzywa do uiszczenia ceny na wskazany rachunek
bankowy w wyznaczonym terminie oraz odbioru zakupionej rzeczy.
7. Rozstrzygnięcie konkursu i wybór oferty najkorzystniejszej oznaczają zawarcie z Bankiem
przez oferenta, który złożył wybraną ofertę umowy sprzedaży danej ruchomości za cenę
brutto wskazaną w ofercie oraz na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
§4
W przypadku, gdy co najmniej dwie oferty proponują identyczne, najkorzystniejsze ceny,
Komisja może według własnego uznania dokonać wyboru oferty.
§5
1. Komisja zastrzega sobie prawo:
a) odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu na zakup danej ruchomości,
b) wstrzymania rozstrzygnięcia konkursu,
c) unieważnienia konkursu.
2. Dokonanie każdej z czynności wymienionych w ust. 1 pkt a), b) i c) może nastąpić bez
podania przyczyn.

§6
1. Wszystkie ruchomości stanowiące przedmiot sprzedaży w trybie określonym niniejszym
regulaminem są używane i są sprzedawane w takim stanie w jakim się znajdują w chwili
sprzedaży.
2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zostaje wyłączona, co
akceptuje każdy oferent przystępujący do konkursu ofertowego.
§7
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego.
§8
Regulamin w brzmieniu jak wyżej obowiązuje od dnia 28.01.2019 roku.
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