REGULAMIN SPRZEDAŻY
I.

Przedmiot oferty.

Likwidator Spółki ŁOWIEC POLSKI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z/s w Warszawie,
przy ulicy Nowy Świat 35, w związku z likwidacją przedsiębiorstwa ogłasza pisemny ofertowy przetarg na
sprzedaż następujących składników majątku:
Odzież, obuwie i różne akcesoria myśliwskie (Oferta nr ŁP 13/2021)
Warunki przetargu opublikowane są na stronie : pzlow.pl w zakładce Ogłoszenia
W procedurze prowadzonej w trybie nieograniczonego przetargu ofertowego, organizator sprzedaży może żądać
złożenia wadium jako warunku udziału w postępowaniu, jak również zaprosić do drugiej części przetargu –
negocjacji cenowych.
Składanie ofert.

II.

Sposób złożenia ofert nabycia:
a. propozycje nabycia winny być złożone na karcie ofertowej (wzór do ściągnięcia ze strony pzlow.pl
zakładka Ogłoszenia) i przesłane (dostarczone) na adres Spółki tj. Łowiec Polski sp. z o.o. w likwidacji ul.
Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa do dnia 09.11.2021 roku do godziny 15.00;
b. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące
złotych, zero groszy) na rachunek bankowy Spółki w Banku Millennium S.A. o numerze 29 1160 2202
0000 0000 3777 9066 w terminie do dnia 08.11.2021 r.;
c. oferty winny być złożone w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
Odzież, obuwie i różne akcesoria myśliwskie (Oferta nr ŁP 13/2021). Nie otwierać przed 9 listopada 2021
roku godzina 15.30”;
d. na kopercie muszą być umieszczone dane umożliwiające identyfikację oferenta w celu rejestracji oferty w
Biurze Likwidatora przy ul. Nowy Świat 35 w Warszawie;
e. oferta umieszczona wewnątrz koperty przez oferenta, winna być sporządzona na Formularzu ofertowym i
aby być uznaną za kompletną, a co za tym idzie zostać dopuszczoną do postępowania, powinna zawierać
bezwzględnie:
−

imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwy i siedziby, jeżeli oferentem jest osoba prawna oraz
ewentualnie inne dane identyfikujące oferenta;

−

w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych oferenta w związku z toczącym się postępowaniem o następującej treści:

−

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Łowiec Polski Sp. z o.o. w
likwidacji z/s w Warszawie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu sprzedaży składników
majątku spółki, prowadzonej przez Likwidatora, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2019.1781).”
datę sporządzenia oferty,

−

aktualny wypis z właściwego rejestru KRS lub ewidencji, w której oferent jest zarejestrowany oraz
wskazanie numerów NIP i REGON,

−

oświadczenia oferenta, że zapoznał się on z Regulaminem przetargu oraz że Regulamin ten i będące
konsekwencją warunki w zakresie sprzedaży składników majątku przyjmuje bez zastrzeżeń,

−

oświadczenia oferenta, że znany jest mu przedmiot sprzedaży – jego stan faktyczny i prawny oraz że
nie będzie w związku z tym stanem w przyszłości wnosił żadnych pretensji i roszczeń wobec
sprzedającego,

−

szczegółowo wskazanego oferowanego do zakupu przedmiotu oferty, cenę nabycia nie niższą niż cena
oszacowania przedmiotu oferty, z potwierdzeniem, że zostanie ona zapłacona w całości najpóźniej w
dniu wydania przedmiotu sprzedaży,

−

dowód wpłaty pełnej kwoty wadium, jeśli dotyczy, a także numer rachunku bankowego, na który ma
zostać zwrócone wadium,

−

oświadczenia o zgodzie na pokrycie przez oferenta wszelkich kosztów sprzedaży składników majątku,
w tym w szczególności kosztów transportu i odbioru przedmiotu sprzedaży,

−

oświadczenia oferenta o posiadaniu/nie posiadaniu statusu czynnego podatnika VAT (w przypadku
przedsiębiorców),
Oferta musi być podpisana przez przedstawicieli oferenta upoważnionych do skutecznego składania
w jego imieniu oświadczeń woli lub prawidłowo umocowanego do tych czynności pełnomocnika.

f.

oferent może zaoferować tylko jedną cenę za każdy przedmiot wystawiony do sprzedaży.

g. oferty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu na składanie ofert zostają zwrócone bez otwierania.
Za złożenie oferty po terminie drogą listową decyduje data wpływu.
h. oferty niezabezpieczone wadium, jeżeli było ono wymagane, podlegają odrzuceniu.
i. oferty złożone w przetargu są wiążące przez okres 60 dni od dnia otwarcia ofert.
W przetargu nie mogą uczestniczyć:
−

Likwidator oraz członkowie rodziny likwidatora, osoby, którym powierzono wykonanie czynności
związanych z przeprowadzeniem przetargu;
− małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w niniejszym punkcie;
− osoby, które pozostają z Prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Prowadzącego przetarg;
III.
Otwarcie i ocena ofert.
Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w Biurze Likwidatora w Warszawie, przy ul. Nowy Świat
35, w dniu 9 listopada 2021 roku r. o godzinie 15.30
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta zawierająca najwyższą cenę likwidowanej części przedsiębiorstwa lub
pojedynczego składniku majątku przedsiębiorstwa.
W przypadku nieznacznej różnicy, w ocenie komisji, pomiędzy złożonymi przez zainteresowanych ofert, Komisja
może zaprosić do negocjacji dwóch oferentów którzy złożyli najwyższą cenowo ofertę. Negocjacje mogą odbyć
się z udziałem zainteresowanych tego samego dnia.
IV.

Zapłata oraz wydanie przedmiotu sprzedaży.

1. Wynik postępowania podlega zatwierdzeniu przez Likwidatora.
2. Po zatwierdzeniu wyniku postępowania Komisja niezwłocznie ogłasza jego wyniki na stronie
internetowej: pzlow.pl w zakładce Ogłoszenia. Zainteresowani zostaną pisemnie powiadomieni o
wyniku przetargu zgodnie z art. 703 § 2 kc.
3. W przypadku, gdy w postępowaniu wymagane było wpłacenie wadium, w ciągu 7 dni roboczych od
zatwierdzenia wyników postępowania zostaje ono zwrócone oferentom, których oferty nie zostały
wybrane.
4. Oferenci, których oferty zostały wybrane są zobowiązani do dokonania zapłaty zgodnie z ustaloną ceną
nabycia, złożoną ofertą, w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury pro forma, ale nie później niż w
dniu wydania przedmiotu sprzedaży. Za dokonaniu płatności uznaje się moment uznania pełnej ceny
sprzedaży na rachunku Likwidatora.
5. W przypadku, gdy wybrany oferent wpłacił wadium, zostaje ono zaliczone na poczet ceny sprzedawanych
składników majątku.

6. Oferenci, których finalne oferty zostały przyjęte, są zobowiązani do odbioru przedmiotu sprzedaży w
terminie 7 dni od dnia wpływu pełnej ceny sprzedaży na konto wskazane przez Likwidatora.
7. W przypadku, całkowitego braku ofert, lub braku ofert spełniających wymogi formalne opisane w
niniejszym regulaminie, uznania przez Likwidatora, że żadna z ofert nie może być wybrana jako
najkorzystniejsza z powodu niemożności uznania jej za korzystną z punktu widzenia realizacji
zaoferowanej ceny nabycia składników majątku, do wartości przedsiębiorstwa określonej w wycenie
sporządzonej przez biegłych rzeczoznawców, Likwidator uzna, że przetarg nie doszedł do skutku.
8. Przetarg uważa się za zakończony z chwilą jego ostatecznego rozstrzygnięcia tj. wyboru konkretnej,
jednej oferty nabycia składników majątku. Likwidator może zastosować przepadek wadium oraz
zaprosić do składania ofert z wykluczeniem podmiotu, który nie uiścił ceny nabycia w terminie.
9. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, nie odbiera zakupionego przedmiotu
sprzedaży w przypadku ruchomości w terminie określonym w pkt. 6 Sprzedający ma prawo naliczać
opłatę za jego przechowanie w wysokości 1 % ceny brutto, za którą został on sprzedany, liczonej za każdy
dodatkowy dzień przechowywania.
10. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi wyłącznie po zaksięgowaniu pełnej ceny sprzedaży na rachunku
Sprzedającego.
11. W szczególnych przypadkach, za wyjątkiem, gdy przepisy dla ważności umowy wymagają formy
szczególnej lub pisemnej na wniosek Komisji, Likwidatora, dopuszcza się możliwość zawarcia pomiędzy
Sprzedającym a oferentem stosownej, pisemnej umowy sprzedaży.
V.

Informacje dodatkowe.

1. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy.
2. Organizator sprzedaży zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu, a także jego odwołania
bez podania przyczyny.
3. Wszelkie spory związane ze stosowaniem Regulaminu sprzedaży składników majątku, w szczególności
spory związane z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi, będą rozstrzygane przez sądy
powszechne właściwe dla siedziby Spółki ŁOWIEC POLSKI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w likwidacji z/s w Warszawie.
4. Uchylanie się przez Nabywcę od zawarcia umowy, skutkuje sankcjami przewidzianymi w art. 70 4 § 2
kc.
(-) Likwidator Łowiec Polski sp. z o.o.

