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I.. POSTA|{OWIENIA WSTĘPNE
§1

Niniej szy re gulamin dotyczy organizowanta przętargów na:
1. sprzedaż lokali wolnl,ch r,v sensie prawnym od praw i roszczeń osób trzecich;
2. najem lokali użytkowych. pomieszczeń dodatkowych z wyłączeniem

pomieszczeń wspólnego uzl.tku tzw. schorł,ków,
3. dzierżawę terenów,
4. sprzedażlub dzierżawę środków trwałych w tym: maszyn t urządzeń. atakżę zbędn.vch

materiałów" części zamierurych itp.

§2
1. Przez ..przetarg", o któr1,,m mowa w § 1 rozumieć należy przetarg nieograniczony.
2. Przetargi przeprow,adza się w następujących formach:

a, przetargt ustne /licytacja/.
b. przetargi pisemne lzbtt.rantę oferl w zabezpteczonych i zarejestrowanych

sekretariacie Spółdzielni kopertacW zwyłączeniem przetargu opisanego w § 1pkt l.

§3
1. Przetargi organizuje Zarząd Spółdzielni.
2, Zaleca się by przetarg nadzororł,ało co najmniej dw-óch członków Rady Nadzorczej.
3. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół.

II. OGOLNE ZASADY ORGANIZOWA|{IA PRZETARGOW

§1
1. Przed rozpoczęciem proceduly przetalgou,ej Zarząd Społdzielni rłyznacza skład Komisji

Przetargowej której Przervodnic zącvm j e st c złonek Zarządu.

ż. W skład Komisji Przetargowej wchodzi nieparzl,sla liczba członków - nie mnie.j

jednak ntż trzęch.
3. Dla kazdego przetargu Zarząd określa:

a. formę przetargu.
b. termin przetargu.
c. wysokość wadium.
d. cenę wTwoław-czą - dla przetargu ustnego i oferlowego.
e. wysokość postąpienia - dlaprzetargu ustnego.

4. Termin przetargu należ1, wyznacz>rc tak. ab1, międz,v datą ogłoszenia o przetargu a

terminem przetargu upłynęło co naimnie.i 14 dni kalendarzow-ych.
5. Prezes Zarządu Spółdzielni ogłasza przetarg lub zaprasza do składania ofert.
6. Ogłoszenie o przetargu umieszcza się rv co naj mniej j ednej gazecle codziennej " na

tablicy ogłoszeń w administracji Spółdzielni i lv internecie.

§5
Przetarg odbywa się w miejscu i tetminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

§6
W przetargu nie mogą brać udziału:

1, Członkowie Komisji.
2. Osoby bliskie lub pozostaj ące z człotkiem komisji w-związku małżeńskim. albo w

stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii
boczne.j. ffir..

ó,i
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§7
1. Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać,.

a) organizatora przetargu,
b) formę przetargu,
c) określenie przedmiotu objętego przetargiem.
d) miejsce i termin oględzin przedmiotu przetargu"
e) miejsce i termin przeprowadzenia przetargu,

0 miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres wazności ofbrt - dla przetargu
pisemnego.

g) wysokość ceny wywoławczej,
h) wysokość wadium,
i) sposób i termin wpłacenia wadium oraz zastrzezenie, że wadium przepada na tzecz

społdzielni. ieżeli oferent. ktorego ofbrla została ptzyjęta. uchyli się od zawarcia umowy.
2. W ogłoszeniu o przetargu Spółdzielnia zamieszczazastrzeżenię" że przysługuje jej:

a) prawo odwołania lub uniewaznienia przetargu bez podaniaprzyczyn!
b) prawo dowolnego wl-boru oferenta.
c) prawo zamknięcia plzetargu bez rłl,boru jakiejkolwiek oferty.

§8
1 . Wadium przepada na rzęcz Społdzielrri jeżeli:

a. żaden z uczestników licytacji nie zaofertrje cen,v naby,cia równej co najmniej cenie
wywoławczej,

b. w terminie 14 dni od daty wygrania of-erent nie r.vpłaci w1,licyowanej kwoty,
c. w przypadku przetargu na najem lub dzierżawę wygryw-ający nie podpisze w

terminie i4 dni od daty przetargu stosovnej umowy.
2, Wadium złożonę ptzęz oferentów, których oferty nie zostaną przy.jęte, zostanie zwrócone

bezpośrednio po dokonaniu wyboru ofefiy, a oferentolł,i, którego oferta została przyjęta,
zostanie zaltczone na poczet kaLrcji.

§9
1. Wadium ustala się w wysokości 5 oń ceny, rłl-woławczej zaokrąglone do 50 zł wzwż.
2. W przypadkrr przetargu na dzierżawę terenu lub najem lokali uzytkowl,ch - wadium

stanowi rów,nowaft ość j ednomiesięczrlego cz\-nszu.

§ 10

1. Do przeprowadzenia przetargu wystarczające jest zgłoszenie się jednego ofbrenta
(1icytanta).

2. W tazię nie zgłoszenia się licytantów lub zamknięcia plzetargu bez wyboru
jakiejkolwiek oferly. Zarząd moze ogłosić drugi przetarg w terminie co najmniej 14 dni
od dnia pierwszego przetargu.

§ ll
1. Nabywca obowiązany jest do wpłacenia ceny nabycia w terminie do 14 dni od daty

przeprowad zęnia pr zetar gu.
2. W przypadku przetatgu na najem Iub dzierżawę wygrlłvający zobowiązany jest w

terminie 14 dni od daty przetargu podpisać stosowną umowę której wzór jest dostępny w
po stęp owan iu pr zetar gowym.

3. Wydanie przedmiotu sprzedazy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny
przedmiotu najmu lub dzieńavqr po podpisaniu stosownej umowy.
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§12
1. Z przebiegu przetargu, Komisja Przetargowa sporządza protokół. który powinien

Zaw]ręrac
a. oznaczenie miejsca i czasu przetargu"
b. skład komisji przetargowej,
c. wysokość ceny wywoławczej.
d, listę oferentów /imię, nazwisko lub nazwę instiltucji / osoby wygrywającej

przetarg, wysokość ceny nabycia i oznaczenie sumy, jaką wygrywający przetarg
uiścił na poczet ceny,

e. wzmiankę o odczltaniu protokółu"
f. oświadczenie osob_v" która wygtała przetarg; że znanę są ję.i warunki nabycia

przedmiotu przetargu.
g. podpisy członków Komisji. nabyw-cy i przedstawicieli Rady Nadzorczei

nadzoruj ących przetarg.
2. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia we wskazanym terminie, Zarząd Społdzielni

sporządza pisemną notatkę" któraiest załączona do dokumentów przetargowych.

§ 13

l. Komisja Przetargowa zawiadamia o wynikach przetargu rł,szystkich oferentów pisemnie
z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danl,ch osobow_łch - w terminie do 7- miu
dni.

2. Komisia Przetargowa zawiadamia uczestnikólv przetargu o zamknięciu przetargu bez
wyboru oferly - w terminie do 7- miu dni.

3. .Ieżeli przedmiotem przetargu jest ustanorr-ienie odrębne.j lł-łasności lokalu" spółdzielnia
ustala z notariuszem termin zarvarcia umo\\,\ i zarr iadamia o tl,m nabywcę.

4, Jeżeli przedmiotem przetargtr jest zarr-arcie uIIo\\-\- dzierzarł;v lub najmu. Społdzielnia
wzywa of'erenta do niezwłocznego podpisania stosor.ł,nej umo\ry,.

S\ 14

Komisia Przetargowa ma prawo uniewaznić przetarg bez podania przyczyny sporządzając na tę
okoliczność protokół zawieraj ący uzasadnienie j ego uniewaznienia.

§ 15

Szczegółowe informacje o plzetargu, w tym postanolł,ienia niniejszego Regulaminu przekazują
upowaznieni pracorł,nicy Społdzielni,

III. PRZETARG USTNY

§16
1. Przetarg ustny odbywa się w drodze publicznej licytacji.
2, Przewodniczący Komisji Przetargowej rozpoczynając postępowanie przetargowe

odczy.tuj e warunki przetar gu;

a. cenę wywoŁawcząoraz minimalną wartość postąpień,
b. termin uiszczeniaceny nabycia,
c. sprawdza tożsamość osób stających do przetatgl, a Komisja sporządzana podstawie

dowodów osobistych lub wyciągów z rejestru listę uczestników przetargu,
d. potwierdza zgodność wniesionego wadium,
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1.

ż.

§17
Licytacja odbywa się ustnie, rozpoczyna się wywołaniem ceny wlrvoławczej i trwa ona aż
do momentu ustania postąpień.
Po trzykrotnym wywołaniu ostatniego postąpienia, gdy żaden z licytantów nie zaoferuje
vłyższego postąpienia, Przewodniczący ogłasza zamkniecie licytacji i oświadcza, że
przyjmuje ofertę zgłoszona przez licl.tanta który zaoferował najwyższą cenę lub zamlka
przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.

IV. PRZETARG PISEMNY
§ 18

W przypadku przetargu na najem lokalu uzytkowego. dzierżavłę terenu lub sprzedaz środkow
trwałych. dopuszcza się zorganizor.ł,anie przetargu pisemnego
Do rozstrzygnięcia przetargu nie jest konieczne w,płynięcie co najmniej dwóch ofert.

1.

§ 19

Przewodnicząc.v Komisji Przetargor.r,ej dokonuje komisyjnego otlł,arcia ofert. Komisja
ustala. które z nich spełniają rłl,rnagane pra\\,em kr1,,teria i są wazne oraz czy oferenci
uiścili wymagane wadium. a ponadto r,ł,,vbiera ofbrenta, któr.v zaoferował
na.j korzystn iej szą o lertę,
Na każdym etapie przetargu Komisja Przetargowa moze podjąć decyzję o
kontynuowaniu przetargu w drodze licytacji wg postanowień działu poprzedniego,
Przetarg moze zostac zamknięty bez wyboru ktorejkolwiek z ofert.

v. PoSTANoWlENrA KoŃCowE

§20

1. W drodze przetargu ustnego lub pisemnego Społdzielnia sprzedaje również zbędne środki
trwałe, rł, tym masz},n}, l urządzenia. a takze materiały i części zamienne, o warlości
jednostkowej pow-l,żej 300 zł.

2. Określenie przedmiotórł, rł_vmienionych w ust 1 ustala Komisja Likwidacyjna wraz z
ustaleniem wstępnej cen,v \ł} \ł,oławczej.

§21

Procedury przetargowej nie stosuje się rł.zględem:
1. najmu pomieszczeń wspólnego uzytku tzw. schowków. zasady najmu w tym zakresie

określa Zarząd,
2, ustanawiania najmu |ub dzierża\Ą}, na rzecz członkow najbliższej rodziny /małżonek,

wstępny. zstępnyl najemcy lokalu użytkowego lub dzierżawcy terenu, jeżeli dotyczy to
tego samego przedmiotu najmu lub dzierzawy.

2.

3. strony umowy, która dokonała takich zmian w strukturze
prowadzą do zmiany numeru identyfikacji podatkowej NIP i
Identyfikacji REGON,

wewnętrznej, które nie
Statystycznego Numeru

/qd**
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4. dzierżavql terenu. na którym stoi budynek lub kiosk nie będący własnością spółdzielni w
przypadku zmlany jego właściciela. Nowa umow-a może być zawarta tylko z nowym
właścicielem kiosku.

5. Najmu lokali uzy,tkowych. które nie zostały wynajęte pomimo przeprowadzenia
procedury przetargowej. W takim wypadku, Zarząd zobowiązany jest do szukania
najemcy i ustalenia jak na.ikorzystniejszych warunków najmu.

6. Rada Nadzorczamożę na uzasadniony pisemn1, wniosek Zarząduwryrazic zgodę w formie
uchwały na odstąpienie od procedury przetargowej.

§22
W sprawach nie uregulor,ł,anych w nin. Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa spółdzielczego oraz Statutu Spółdzielni.

§2j
Uchyla się Regulamin organizowania przetargów w SM .,Mistrzejowice-Północ" w Krakowie
uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 52l20I3 z dnia 17 .12.2013 r,

§24
Niniejszy Regulamin został uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej rlr 412021 z dnia
26.0I.202lr., obowiązuje z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady Nadz orczej Przervodniczący Rady Nadzorczej
Urszula Kasperczyk
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