
 

Regulamin 
przetargu pisemnego ofertowego 
na sprzedaż używanego telebimu. 

 
§ 1. 

Ogłoszenie o przetargu  i wynikach przetargu zostanie zamieszczone na stronie 
internetowej PKZ www.palac.art.pl 

§ 2. 
Do odbycia przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty. 

 
§ 3. 

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Oferta  kupna 
przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż telebimu”  należy składać w Sekretariacie Pałacu 
Kultury Zagłębia, 41-300 Dąbrowa Górnicza,  Plac Wolności 1., w terminie podanym w  
ogłoszeniu. 

 
§ 4. 

1.Każda oferta powinna zawierać: 
-  pełną nazwę (dane adresowe) oferenta, 
-  oferowaną cenę brutto), 
- oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem 
technicznym telebimu. 
2. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
3. Brak któregokolwiek z elementów oferty powoduje nieważność oferty i eliminuje 
oferenta z udziału w przetargu. 

 
§ 5. 

Komisja nie będzie rozpatrywała ofert: 
1. nieczytelnych, 
2. z budzącymi wątpliwości skreśleniami, 
3. zawierających więcej niż jedną cenę,  
4. zawierających  cenę niższą niż cena minimalna. 

 
§ 6. 

Otwarcie i rozpatrzenie pisemnych ofert dokonuje Komisja przetargowa w składzie 
trzyosobowym. 

 
§ 7. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu i godzinie podanej w ogłoszeniu w Sekretariacie Pałacu 
Kultury Zagłębia. Przy otwarciu ofert obecność oferentów jest nieobowiązkowa. 

 
§ 8. 

W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, przetarg pisemny ofertowy wygrywa 
oferent,  który zaproponuje najwyższą cenę. 

 
 



§ 9. 
W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o jednakowej najwyższej cenie,  
o  pierwszeństwie zakupu decyduje data oraz godzina wpływu oferty. 

 
§ 10. 

1. O wynikach przetargu Pałac Kultury Zagłębia poinformuje wszystkich uczestników.  
2. Oferent, który wygrał przetarg ustala z przewodniczącym Komisji Przetargowej termin 
wpłaty całości zaoferowanej kwoty przelewem na rachunek bankowy sprzedającego 
tytułem należności za telebim oraz datę jego odbioru. 
3. Dowodem dokonania  transakcji będzie faktura VAT. 
4. Termin dokonania czynności  o których mowa w ust.2 nie może przekroczyć 7 dni. 

 
§ 11. 

Jeżeli oferent wygrywający przetarg, w ciągu 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia nie dokona 
czynności określonych w §10 ust. 2,  przetarg zostaje zamknięty. 
 

§ 12. 
Pałac Kultury Zagłębia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny  lub prawo zamknięcia  przetargu bez wybrania  którejkolwiek z ofert. 

 
 


