
Załącznik nr 2 

 

Regulamin sprzedaży sprzętu rolniczego w drodze pisemnego przetargu ofertowego 

  

§ 1 

Organizatorem pisemnego przetargu ofertowego, zwanego dalej przetargiem, jest SGGW w Warszawie Rolniczy 

Zakład Doświadczalny Wilanów – Obory z siedzibą w Oborach nr 8 05-520 Konstancin Jeziorna, zwany dalej 

Sprzedawcą. 

§ 2 

Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu na stronie 

internetowej www.rzdwilanow.pl 

§ 3 

Do przetargu mogą przystąpić wszyscy oferenci zainteresowani kupnem ciągników i maszyn rolniczych, tj. 

osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

§ 4 

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, złożenie oferty oraz 

wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej maszyny rolniczej przed upływem 

terminu składania ofert. 

2. Wadium należy uregulować do dnia przetargu do godz. 11:30. 

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w 

dniu przetargu w kasie Zakładu. 

4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny zakupu. 

5. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał uchyli się od zawarcia 

umowy sprzedaży. 

6. Potwierdzeniem wpłaty wadium będzie kserokopia dowodu wpłaty załączona do oferty. 

§ 5 

1. Sprzedawca dokonał wyceny sprzedawanego sprzętu rolniczego oraz podał ich cenę wywoławczą. Cena oferty 

nie może być niższa od ceny wywoławczej. 

2. Sprzęt rolniczy można oglądać w dni robocze od dnia 25-02-2015 r. w godz. 9:00 – 14:00  

w siedzibie Zakładu: Obory 8 05-520 Konstancin Jeziorna. 

§ 6 

1. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać: 

a) typ maszyny/urządzenia będącego przedmiotem przetargu; 

b) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; telefon kontaktowy; 

c) oferowaną cenę; 

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin; 

e) oświadczenie o akceptacji regulaminu przetargu; 

f) datę złożenia oferty i podpis oferenta;  



§ 7 

1. Ofertę należy dostarczyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej „PRZETARG NA 

SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO”, do biura Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów – Obory 

mieszczącego się w Oborach nr 8 05-520 Konstancin Jeziorna osobiście lub za pośrednictwem dowolnej firmy 

świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2015 r. do 

godziny 11:30.  

2. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do RZD Wilanów - Obory a nie data jej wysłania 

przesyłką pocztową lub kurierską. 

3. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym w ust.1, zostaną zwrócone oferentom, bez ich otwierania, 

bez względu na powód opóźnienia.  

§ 8 

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 marca 2015 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Rolniczego Zakładu 

Doświadczalnego Wilanów – Obory w Oborach nr 8 05-520 Konstancin Jeziorna. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł 

wadium; 

b) zawiera oferowaną cenę niższą od ceny wywoławczej. 

§ 9 

1. Sprzedawca dokona wyboru ofert odrębnie dla każdej z maszyn, wybierając ofertę z najwyższą 

zaproponowaną ceną. 

2. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało jednakową najwyższą cenę, komisja przetargowa 

postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie złożenia ponownych ofert przez tych oferentów.  

3. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, otrzyma fakturę VAT. 

4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto bankowe Sprzedawcy. 

5. Wydanie ciągnika/maszyny rolniczej nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia przez nabywcę. 

6. Nabywcy, który nie wniósł zapłaty nie przysługuje roszczenie o wydanie maszyny, a Sprzedawcy przysługuje 

prawo odstąpienia od sprzedaży oraz zatrzymania wniesionego wadium. 

§ 10 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, przesunięcia terminu lub nie dokonania wyboru 

oferty bez podania przyczyn, w takim przypadku wpłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone. 

2. W razie unieważnienia przetargu oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Sprzedawcy z 

tego tytułu. 

 


