
                                                                             
                                                                  Regulamin przeprowadzenia przetargu

na sprzedaż następujących środków trwałych:
 wózek podnośnikowy czołowy z napędem spalinowym typu RAK - 3A

nr inw. 8 – 7003, 

1. Informację o przetargu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.pkm.pl w  
    Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicach ogłoszeń w oddziałach PKM Sp. z o.o.  
    w Sosnowcu.
2. Oferty na zakup należy składać w pokoju nr 115, I piętro w siedzibie sprzedającego;
    Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.  oddział Dąbrowa Górnicza 
    Al. Józefa Piłsudskiego 60   41 – 303 Dąbrowa Górnicza. 
3. Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty:
   1) zaleca się, aby ofertę złożyć w opakowaniu zawierającym wszystkie dokumenty oferty;
       opakowanie to musi być trwale zamknięte, w sposób uniemożliwiający jego
       przypadkowe otwarcie. 
   2) zaleca się, aby opakowanie posiadało następujące oznakowanie : 
      - Nazwa i adres Sprzedającego
      - napis : Oferta na zakup ………………..
      - Pełna nazwa i adres kupującego
    3) zaleca się składanie ofert zakupu na druku, który można pobrać na stronie internetowej 
        sprzedającego i w siedzibie sprzedającego określonym w pkt.2 , w pokoju nr 115 I piętro.
4. Wszelkie poprawki, zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznym
    podpisem przez osobę podpisującą ofertę.
5. Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym oddział Dąbrowa  
     Górnicza  Al. Józefa Piłsudskiego 60  w pokoju nr. 115. 
6. Kupujący nie może dokonać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
7. Termin składania ofert upływa w dniu 05.03.2020 o godzinie 1000  
8. Wszystkie oferty składane po terminie, określonym przez sprzedającego  w ust. 7,
    zostaną zwrócone bez ich otwierania. Również oferty nadesłane pocztą po tym terminie nie
    będą rozpatrywane i zostaną odesłane do kupującego.
9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego, w dniu w którym upływa termin
    składania ofert o godz. 1030  
10. Podczas badania i oceny ofert sprzedający:
      1) dokona oceny złożonych ofert,
      2) wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo. 
11. W przypadku, gdy sprzedający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
      ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Sprzedający wezwie
      kupujących którzy złożyli te oferty, do złożenia (w terminie określonym przez
      sprzedającego) ofert dodatkowych. Kupujący, składając oferty dodatkowe, nie mogą
      zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
12. Sprzedający powiadomi wszystkich kupujących, których oferty brały udział w przetargu 
      o wyniku przetargu, wysyłając pisemną informację o wyniku przetargu. W zawiadomieniu
      wysłanym do kupującego, którego oferta została wybrana, Sprzedający określi termin
      zapłaty (gotówką w kasie siedziby PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73)         
      i sposób przekazania zakupionego sprzętu.
13. W przypadku, gdy nie nastąpi realizacja przedmiotu przetargu (wybrany Kupujący nie
      dokona zapłaty w określonym terminie lub w ciągu 14 dni od dokonania zapłaty nie
      odbierze zakupionego sprzętu) Sprzedający ma prawo do wysłania zawiadomienia 
      o wybraniu oferty  zakupu osobie, której oferta była określona jako najkorzystniejsza w
      następnej kolejności.

http://www.pkm.pl/

