
REGULAMIN 

SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI 

PGNiG Technologie S.A. w Krośnie 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki 

PGNIG Technologie S.A. w Krośnie (dalej „Regulamin”) określa zasady 

sprzedaży ruchomości stanowiących własność PGNiG Technologie S.A.  

w Krośnie (dalej także „Spółka” lub „Sprzedający”), których zestawienie stanowi 

załącznik do niniejszego Regulaminu.  

2. Sprzedawane ruchomości zwane są dalej sprzętami lub łącznie sprzętem.  

3. Sprzedającym jest PGNiG Technologie S.A. w Krośnie (adres: 38-400 Krosno, 

ul. Naftowa 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem: 0000422566, NIP 527-23-51-360, REGON 017196642-

00055, kapitał zakładowy: 182 127 240,00 zł (wpłacony w całości).  

4. Niniejszy Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod 

adresem http://www.technologiepgnig.pl/pl/do-pobrania  

5. Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania sprzedażowego, 

wycofania poszczególnych sprzętów z postępowania, jednostronne zmiany 

warunków postępowania, zakończenia postępowania bez rozstrzygnięcia bez 

podania przyczyny.   

§2 Postępowanie 

1. Warunkiem przystąpienia i dopuszczenia do postępowania jest terminowe 

złożenie bezwarunkowej pisemnej oferty nabycia sprzętów. 

2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

oraz zakupem sprzętów. 

3. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na dany składnik sprzętu. Oferent, 

który złożył więcej niż jedną ofertę na dany sprzęt, zostanie wykluczony 

z postępowania.  

4. Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne sprzęty. 



5. Oferty zakupu należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach w terminie 

do 20 marca 2015r do godziny 11:00 z dopiskiem: "Sprzedaż sprzętu– nie 

otwierać do dnia 20 marca 2015r. do godziny 11:00", na adres: 

PGNiG Technologie S.A., Sekretariat, ul. Naftowa 8,  38-400 Krosno 

6. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim i zawierać: 

a) nazwę sprzętu wraz z numerem inwentarzowym zgodnie z wykazem- 

Załącznikiem, 

b) proponowaną cenę nabycia netto w PLN dla każdego sprzętu osobno, nie 

niższą niż cena wywoławcza/ minimalna, 

c) dane Oferenta tj. imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres miejsca 

zamieszkania lub siedziby, PESEL lub nr KRS,  nr telefonu, a w przypadku 

przedsiębiorców także: odpis aktualny z KRS lub wydruk wpisu do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty e-mail, 

jeżeli posiada, 

d) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z przedmiotem sprzedaży i nie wnosi 

zastrzeżeń co do jego stanu technicznego ani jakości, 

e) oświadczenie, że Oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi i gwarancji 

z tytułu sprzedaży, w tym za wady ukryte, a w przypadku osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej odpowiedzialność 

sprzedawcy z tytułu rękojmi - na ograniczenie odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu oraz wyłączenie 

gwarancji, 

f) oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami niniejszego postępowania, 

Regulaminem i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.  

7. Oferta powinna być podpisana przez: 

a) w przypadku, gdy Oferentem jest osoba fizyczna – bezpośrednio przez tę 

osobę, 

b) w przypadku, gdy Oferentem jest osobowa spółka prawa handlowego lub 

osoba prawna –zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z ustawy  

lub aktualnym dokumentem rejestrowym 

c) przez pełnomocnika osób wymienionych w pkt a) i b) powyżej, zgodnie 

z prawidłowo udzielonym załączonym pełnomocnictwem. 

8. Nie będą rozpatrywane oferty, które nie spełniają warunków niniejszego 

postępowania oraz te, w których oferowana cena jest niższa od zastrzeżonej 



ceny minimalnej, jak też oferty złożone po terminie oraz zawierające 

dodatkowe warunki i zastrzeżenia. 

9. Własność przechodzi na kupującego po dokonaniu zapłaty pełnej ceny na 

konto Spółki. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na konto 

bankowe. 

10. Fizyczne wydanie sprzętu nastąpi nie wcześniej niż po wpływie pełnej ceny 

nabycia na rachunek Spółki oraz podpisaniu protokołu przekazania przez 

przedstawiciela Spółki i Oferenta.  

11. Termin do zapłaty ceny nabycia i odebrania przedmiotu sprzedaży nie może 

być dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia o wyniku 

postępowania.  

12. Nieuiszczenie ceny nabycia lub nieodebranie przedmiotu sprzedaży w terminie 

wskazanym przez Spółkę uprawnia Spółkę do uznania utraty praw 

wynikających ze złożenia najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

sprzedażowym, zaś postępowanie w tym zakresie uważa się za niedoszłe do 

skutku. W takim przypadku Komisja sprzedażowa jest uprawniona do przyjęcia 

oferty, która była drugą najkorzystniejszą, bądź do przeprowadzenia kolejnego 

postępowania w tym zakresie.  

13. Odbiór urządzenia następuje na koszt kupującego. 

14. Wpłata wadium nie jest wymagana. 

15. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert wskazanej 

w niniejszym ogłoszeniu. 

16. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 marca 2015r. o godzinie 11:15 w siedzibie 

PGNiG Technologie S.A. w Krośnie przy ulicy Naftowej 8. 

17. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty pozostaje zaproponowana 

cena netto nabycia sprzętu. 

18. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty pisemnej na zakup sprzętu, 

Sprzedający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty lub dopuści do licytacji 

wśród Oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszej ceny. 

 

 

 

 



§ 3 Licytacja 

 

1. W przypadku gdy najkorzystniejszą cenę zaoferuje więcej niż jeden Oferent, 

przeprowadza się między tymi Oferentami drugi etap postępowania w formie 

ustnego przetargu (licytacji) na warunkach i w terminie wyznaczonym przez 

Sprzedającego. Oferenci mogą brać udział w licytacji osobiście w miejscu 

wyznaczonym przez prowadzącego licytację, telefonicznie lub za 

pośrednictwem technik porozumiewania się na odległość.  

2. Prowadzący  podaje wysokość postąpienia i przeprowadza licytację. 

3. Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników (oferentów), jeżeli 

przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie 

powyżej ceny wywoławczej. 

4. Prowadzący licytację informuje uczestników postępowania, że po trzecim 

wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną 

przyjęte. 

5. Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo 

trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. 

6. Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie 

ostatnią, najwyższą cenę i zamyka postępowanie, a następnie ogłasza imię 

i nazwisko osoby lub nazwę firmy, która złożyła najwyższą ofertę i wygrała 

postępowanie. 

7. W przypadku odmowy wzięcia udziału w licytacji przez wszystkich uczestników 

mogących w niej wziąć udział, przyjmuje się za ofertę najkorzystniejszą ofertę, 

która zawierała najwyższą cenę. 

§4 Zasady wyboru oferty 

1. Decyzja o wyborze oferty jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie. 

2. Decyzja o wyborze oferty oraz podpisaniu umowy sprzedaży zostanie 

przekazana pisemnie Oferentowi, którego oferta jest najkorzystniejsza. 

§ 5 Informacja o sposobie porozumiewania się Oferentów ze Sprzedającym 

1. W trakcie postępowania wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 

zapytania oraz informacje będą przekazywane przez Oferenta w formie 



pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: 

jerzy.bozetka@technologie.pgnig.pl   

2. Każdy Oferent może zwrócić się do Spółki z zapytaniem o wyjaśnienie treści 

Regulaminu lub o wyjaśnienie kwestii związanych z przedmiotem sprzedaży. 

3. Spółka udzieli odpowiedzi lub wyjaśnień, o ile zapytanie, o którym mowa w ust. 

2 powyżej, zostanie przesłane Spółce najpóźniej na 3 (trzy) dni robocze przed 

terminem składania ofert. Spółka zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia 

odpowiedzi na pytania Oferenta bez uzasadnienia. 

§6 Postanowienia końcowe 

1. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania objętego 

niniejszym Regulaminem, nie dokonania wyboru żadnej oferty, przesunięcia 

terminu na składanie ofert i nie zawarcia umowy sprzedaży z żadnym 

z Oferentów, bez podania przyczyny. 

2. Warunki i treść niniejszego Regulaminu, jak równie warunki i treść ogłoszenia 

mogą zostać zmienione przez Spółkę w każdym czasie. 

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 24 lutego 2015 roku. 


