
REGULAMIN PROWADZENIA PRZETARGOW PISEMNYCH i USTNYCH
w BTS Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

ROZDZIAŁ I _ POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. BTS Spółka z o.o, zwana w treści Regulaminu ,,Spółką", prowadzi sprzedaż zbędnych
składników majątku trwałego w tym m. in. pojazdów samochodowych, ich części oraz
innYch Środków trwałych zwanych dalej ,,przedmiotami ptzetatgu" w drodze
przetargu pisemnego lub ustnego.

2. w przetargach jako oferenci mogź} brać udział osoby ftzyczne i osoby
wpłacą Spółce wadium w wysokości. terminie i sposobie
w obwieszczeniu o przetargu.

3. W przetargach. jako of-erenci. nie mogą uczestniczyć:
a) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
b) osoby, którym powierzotro wykonanie czynności związanych

dzeniem przetargu,

prawnę, jeżelri

określonym

z przęprowa-

c) małzonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a i b,
d) osoby, które pozostĄą z prowadzącym ptzetarg w takim stosuŃu prawnym

lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstron-
ności prow adząc ego pt zętar g.

4. Procedurę przetargową w Spółce przeprowadza powołana odrębnym zarządzeniem
Komisja likwidacyjnazwanadalej ,,Komisją" w składzie co najmniej 3 osobowym.

5. Przetargi odbywają się na terenie Spółki w Dąbrowie Górniczej przy ul. Koksowniczej
rlr I,przy człm spółka możewyznacryc inne miejsce prowadzeniaprzetargu.

6. Obwieszczenie o ptzetugu zamieszcza się na stronie internetowej Spółki,
w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych
m i ej s c ach pr zy j ęty ch zwy czaj owo do umie s zczania o gło s zeń.

7. Obwieszczenie o przetarguwinno określać:
a) firmę, siedzibę i adręs Spółki otazprowadzącego przętatg,
b) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu,
c) termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane przedmioty

ptzetargu,
d) rodzaj i liczbę sprzedawanych przedmiotów przetargu,
e) wysokość ceny wywoławczej, wadium oraz postąpienia,
f) termin i sposób wnoszenia wadium,
g) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w ktorym oferta jest ńąząca,
h) pouczenie o treści, o którym mowa w pkt 11.

8. Przetatg moze się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
o przetargu, na stronie intemetowej Spółki.

9. Przed Przystąpieniem do przetargv Spółka określa cenę wywoŁawczą, która nie może
bYÓ niższa niż wartoŚĆ ryŃowa, Jeżeli wartości tej nie można usttilić, cena ta nie
może byó niższa od wartości księgowej netto.

10. W PrzYPadku niewYłonienia nabywcy w drodze pierwszego przetargu 1ub aukcji, za
zgodąZarządu Spółki, wyrńoną w formie uchwĄ, sprzedażmożęnastąpić w drodze
kolejnYch przetargów lub aukcji z zastosowaniem ceny wywoławczej w rvysokości nie
nizszej nizLl3 cęny wywoławczej z pierwszego przetargu lub aukcji.

11.Oszacowanie wartości przedmiotu przetargu, o którym mowa w pkt 9 winno być
dokonarre pr zęz rzeczoznaw cow.

12. SPołka może odstąpić od wyceny sprzedawanego w ramach przetargu składnika
aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, j eżbli :

a) kosź jego wyceny w sposób oczywisty ptzel<raczŃby wartośó rynkową,b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
13. Cena oszacowania jest ceną wywoławczą.
14. Uczestnik przystępujący do przetargu uiszcza wadium w wysokości lyyo ceny

wywoławc zej ptzedmiotu przetargu, którego nabyciem j est zainteresowany.



4.

15, Wpłaty wadium, oddzielnie na każdy przedmiot przetargu, oferent dokonuje w kasie
Społki najpoznicj w dniu przetargu na 1 godzinę przed jego rozpoczęciern lub
przelewem na podane konto bankowę. W przypadku wpłaty wadium na konto
bankowe za dotrzymanie termirru wpłaty uważa się godzinę ukazania się wpłaty na
raclruŃu bankowym Społki w terrrrinie podanym w ogłoszeniu o przetargu.

16. W przypadku. gdy zawarcie urnowy sprzedaży przedmiotu przetargu nie nastąpi
z przyczyn, za ktore Oferent" którego oferta została wybrana, nie ponosi
odpowiedzialności, wpłacone pT,zę,ż niego wadium podlega zwrotowi w nominalnej
wysokości. Wyłącza się wplost postanowienia art. 70" § 2 zdanie ostatnie Kodeksu
C5lwilnego.

ROZDZIAŁ lI - PRZETARG PISEMNY

1. Przetargi organizowane są w fbrmie pisemnej polegającej na zbieraniu ofert
składany ch pr zęz o f'erentow.

ż. Wpłacenie wadium potwierdza lakt, iZ uczestnik przetargu zdecydowany jest kupić
przedmiot przetargu co najmniej za cenę wywoławczą,
Do odbycia przetargu wystarczy złożęnięjednei oferty.
Przystępujący do przetargu ma obowiązęk złożęnia oferty w zamkniętej kopercie
z dopiskiem PRZETARG w Sekretariacie Społki. Zakończenie przyjmowania ot-ert
następuje na l godzinę przed wyzrraczoną godziną rozpoczęcia pracy Komisji.
Otwarcia pisemnych ofert dokonuje Komisja.
Komisja nie będzie brała pod uwagę ofefi:

a) nieczytelnych,
b) ze skreśleniami,
c) zawierających więcej niz.iedną cenę,
d) z cenąntższą niz wywoławcza,
e) zawterających mniej danych niz we wzoTzę (zaŁącznlk nr 1) załączonym

do Regulaminu, z niezgodnością lub brakięm inlbrmacji o wpłaconym
wadium,

0 niezawierających podpisanej ptzez oferenta Klauzuli informacyjnej dotyczącej
przetwarzarlia danych osobowych stanowiącej zńączniknr 3 do Regulaminu.

7. Przetarg wygrywa oferent, ktory zaoferował najatrakcyjniejszą cenę i najlepsze
warunki w ńożonej przęz siebie pisemnej ofercie.

8. W razie ustalenia, ze kilku oferentów zaoferowŃo taką samą cenę, prowadzący
przetarg kieruje do tych oferentów pismo z wnioskiem o przeprowadzenie licytacji
lub negocjacji w celu wyłonienia oferenta. Z tego spotkania sporządza pisemną
informację.

9. Oferta przestąje wiązaó oferenta, gdy zostanie wybrana inna oferta lub gdy przetarg
zostanie zamknięty bez wybrania ktorejkolwiek z ofert,

10. Komisja informuje pisemnie wszystkich oferentów o wyniku przetargu.
11. Zwrot wadium oferentom, którzy nie wygrali przetatgu, następuje w kasie Spółki lub

przelewem bezpośrednio po ogłoszeniu wyniku przetargu. Wadiurn oferenta, który
wygrał ptzetargpodlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia i nie podlega zwrotowi.

12. Wadium przepadanatzecz Spółki w następujących przypadkach:
a) jeżeli nabywca przedmiotu przetargu nie zapłaci ceny nabycia lub nie przystąpi

do podpisania umowy w tęrminie 3 (trzech) dni roboczych od ogłoszenia
wyniku przetar g1], Iicząc dzień przetar gu j ako dzień pierwszy,

b) gdy oferent wycofa ofertę po upływie terminu składania ofert,
c) jeżeli żadęn z uczestników ptzetatgu, który wpłacił wadium na określony

przedmiot pr zetar gu nie zaoferował cho ćby ceny wywo ław czej.
13. Wydanie przedmiotu plzetalgu następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia,

przy czym wydanie przedmiotu przetargu przy rczliczeniach bezgotówkowych
następuje nlezlńocznie po stwierdzeniu wpływu środkow pienięznych na rachunek
bankowy Spółki.

5.

6,



ROZDZIAŁ III - PRZETAIIG USTNY _ LICYTACJA

1. Pruetarg ustny odbywa się w drodze publicznej licytacji.
2. LicYtację Prowadzi osoba flzyczna .vqrznaczona spośród Komisji zwana dalej

,oLicytatorem".
3. Przęd rozPoczęciem licytacji, uczestnicy składają oświadczenie (załącznik nr 2 do

Regulaminu) o zapoznaniu się ze stanem prawnym-i faktycznym przedmiotu przetargu
oraz PodPisaną Klauzulę informacyjną dotyczącą przeiwarzania danych osobowyóh
(załączniknr 3 do Regulaminu).

4. Przed rozPoczęciem licytacji członkowie Komisji zbiorą informacje o danych
osobowYch uczestników przetargu, spiszą numery dowoóow osobistych, zbiorą
Pełnomocnictwa Qeżeli będą takowe potrzebne) oraz w przypadku osó6 prawnych
i innYch jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowoici prawnej * aktualne
lvYPisY z właŚciwych rejestrów (KRS lub ewidencji gospodarczej). Uczestnicy, którzy
nie wnieŚli wadium, nie ńoĘli oświadczenia lub podpisali Kiauzuli informacyjnój
dotYczącej Przetwatzania danych osobowych stanowiącej zńącznik nr 3 do
Regulaminu podl e gaj ą wykluczen iu z udziŃu w licytacj i.

5. WYwołując licYtację, podaje się do wiadomości przedmiot przetargu wraz zjego ceną
wywoławc zą or az ustalone postąpienie.

6. postąpienie nie może wynosić mniej niż I%o ceny wywoławczej.7 Licytacja rczpoczyna się od wywołania ceny danego przedmioiu przetargu.
8. oferowana cena zakupu nie może być niźszi od ..ny wywiławczej dla

poszczególnego przedmiotu przetargu.
9. Po ustaniu Postąpień licytator, uptzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka

pr zetar g i udzi el a pr rybicia o feręntowi, któ ry zao ferował najv,ry zsząźenę.
10. Z chwiląprzybiciadochodzi do zawarcia umowy sprzedaĘ.
11. NabYwca jest obowiryany zapłacic cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy tj.

w terminie do 3 dni (robocąych) od daty zakonczęnia licytacji bezpośrednio w kasie
Spółki lub na podane konto.

12. Zvlrot wadium oferentom, którzy nie wygrali przetargu, następuje w kasie Spółki
bez_PoŚrednio Po zakończeniu prŹeargu, a wadium oferenta wygrywającego przetarg
podlega zaliczeniu na poczęt ceny nabycia i nie podlega zwrotowi.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy:
a. uczestnik aukcji, który wygrał uchyla się od zawarciaumowy,
b. jeżeli nabywca nie zapłaci ceny nabycia w wyznaczonym teiminie,c. Żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

14. Stawienie się jednego uczestnika pozwala na prrepio*aórenie licytacji, pod
waruŃiem, Że. ,zaProPonuje on cenę wyższą co najmniej Ó kwotę postąpienia Óo ..ny
wywoławczej,"

15. Po zamknięciu licytacji nabywca zobowiązany jest zavrzeć umowę kupna na
wylicytowany przedmiot przetargu.,

16. wydanie przedmiotu sptzedaĘ nabywcy następuje niezwłocznie po
zapłaceniu ceny nabycia i stwierdzeniu jej na rachunku bańowym spółki.

W PrzYPadku naruszenia przepisów Komisji przysługuje prawo zamknięcia przeta,rgubez
wYbrania którejkolwiek z ofert oraz wycofać zprzetitgudowolny przedmiot przetargu lub
uniewaznić ptzetarg bez podani a prąl cąIny,

1. Komisja z każdego Posiedzeni a sporządza protokół i przedkłada go do zńwierdzęnia
Zarządowi Spółki.

ż. Protokoł z ptzebieguprzetargu winien zawięrac:



oznaczęnię czasu i miejsca przetargu,
przedmiot przetargu i wysokośc ceny wywoławczej.
listę uczestnikow w przetargu^ z wszczegolnióniem wysokości i rodzaju
wniesionego wadium,
imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy,
cenę zaof'erowaną przez nabywcę zaprzedmiot przetargu,
oznaczęnię sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny,
wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w licytacji fieśli występują),
wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestniiów Uiórący.r,'uariuł
W przetargu.

D atę sp orz ądzenia protokoł u uw aża s i ę za dzień zakończenła przetargu.
W zakresie nie objętym powyzszymi postanowieniami stosuje się przepisy Kodeksu
Cylł,ilnego.
Regulamin prowadzenia przetargów pisemnych i ustnych w BTs sp, z o.o. został
PrzYjętY PrZeZ Zarząd Uchwałą Nr 2612020 z dnta 07.07.2020 ,. oio, przedłożony
Radzie Nadzorczej Spółki do akceptacji.

a.

b.
c.

d,
e.

f.
(}

h.

3.

4.

5.

4.
/ '"Y Pachol -/



Załącznik Nr 1

do Rcgulanlinu ProwadzeIria Pfzetargów Pisenirlych
lv B'l'S Sn, z o,o,

F'ORMULARZ OF'ERTOWY DO PRZETARCU w dniu

L PRZE,DMIo], PRZETARG[J

Samochód (nunrer rejestracyiny. narka i typ) lub na,zwa

lL DANE OFERENTA

- irrrię, nazwisko, adres lrrb nazwa i siedziba firrny

- tel. kontaktowy..

- adres e-mail

- llufiler konta bankowego .

III. OFERTA CENOWA

Of'eruję zakup przedmiotu przetargu za cenę ,... złoĘch

słownie:

Zobowiązuję się zapłació ca,łkolvitą nalezlrość, tj. cenę samochodu/pojazdu pomniejszolrą o kwotę
wpła,conego przeze mnie wadium w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni roboczyclr od ogłoszenia
wyniku przetargu, |icząc dzień przetargu jako dzień pierwszy.

lV. WYMAGANE oŚwlapczpxta
l . Oświadcz anll, że akceptuję regulam in przętargu pisenrnego na sprzedaż,
2. Ośrviadczam niniejszym, iż zapoznałem się ze stanem przedmiotu przetargu. Tak / Nie*

W przypadku zaznaczenia odpolviedzi NIE:

Oświadczam, ze ponoszę wszelką odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
przedtll iotu przetargu.

miejscowość idata

*niepotrzcbne skreśl ic

czytelny podpis oferęnta



Załącznik l,Nr 2
do Regulanlinu Prowadzcnia Przetargów Ustnych

w B'I-S Sp. z o,o,

oŚwIADCZEl{IE

Niniejszym oświadczam , że zapoznałem się z warunkami i regulaminem licytacji i nie wnoszę

zadnych zastrzężęń.

Informuję jednocześnie. że zgodnię z wytnogami dokonałem wpłaty wadium w wysokoŚci
10% i przedstawiam w zaŁączentu dowód wpłaty.

Przedmiot/przedmioty 1icytacj i :

(rvpisać nazrvę, rodzaj lub inne dane)

Licytujący oświadcza, ze stan techniczny i prawny przedmiotu licytacji jest mu znany i rrie
wnosi do niego uwag,

.Icdnocześnie zobowiązuję się w przypadku wygrania iicytacji do zapłaly za przedmiot
licytacii w ciągu 3 (trzech) dni roboczych.

Podpis osoby ńprawnionej



Załącznik Nr 3

do Regu|aminu Prowadzenia Przetargów Pisemnych i Ustnych
W BTs Sp. Z o.o

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanie danych osobowych oferenta w zwaązku z
prowadzeniem postępowania przetargowego W oparciu o Regulamin prowadzenia pzetargóW
pisemnych i ustnych w BTS Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

1. BTS Sp, z o,o, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-523) przy ul. Koksowniczej 1, wpisany do rejestru
przedsiębiorcow prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Vlll Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049437 oświadcza, iż jest
administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2a16l679 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 95/46AffE (ogólne
rozpoządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób
fizycznych reprezentujących Oferenta przetargu oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako
osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne.

2, W sprawach związanych z przelwazaniem danych osobowych mozna się skontaktowac pod adresem:
BTS Sp. z o,o,, u|. Koksownicza1,42-523 Dąbrowa Górnicza lub adresem e-mail: iod@btsdg.pl.

3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane w celu:
- zawarcia umowy, podjęcia działań przed zawarciem umowy i realizacji umowy na podstawie ań. 6 ust. 1

lit. b) RoDo,
- realizacji obowiązków prawnie ciąźących na Administratoze na podstawie art. 6 ust. 1 lit, c) RODO,
- prowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego sprzedazy zbędnych składników majątku truałego
w tym m.in,: pojazdów samochodowych, ich części oraz innych środków trwałych na podstawie art. 6 ust. 1

lit. f) RoDo,
- dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie ań, 6 ust, 1 lit, f) RODO.

4. Kategorie danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, które będzie pzebltarzał Administrator,
wynikają z zapisów Regulaminu prowadzenia przetargów pisemnych i ustnych dotyczącego sprzedaży
zbędnych składników majątku trwałego w tym m.in.: pojazdów samochodowych, ich części oraz innych
środkow trwałych BTS Sp. z o.o. (wymagane dokumenty złożone do przetargu) jak równiez przepisów prawa
związanych z przedmiotem sprzedaży,

5. Odbiorcami danych osobowych osób, o ktorych mowa w ust. 1, mogą być podmioty wspołpracujące
z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług w zakresie przeprowadzenia
procedury przetargowej, wsparcia biezących procesów biznesowych Administratora oraz podmioV
upoważnione na podstawie pzepisów prawa.

6, Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani
organizacji międzynarodowej w rozu m ien i u RO DO.

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane pzez okres tnłania postępowania
przetargowego. Po tym okresie, dane pzechowywane są przez okres 6 lat od zakończenia postępowania
przetargowego, chyba ze niezbędny będzie dłuższy okres pzetwarzania np.: z uwagi na obowiązki
archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

8. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie
Administratora), a także prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych
i przesłania ich innemu administratorowi lub do ządania, w razie mozliwości technicznych, przesłania tych
danych bezpośrednio.innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwalzane są w sposób
zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy).

9. Osobom, o których mowa w ust, 1, w związku z przeM,tananiem ich danych osobowych przysługuje prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych, o któryoh mowa w,ust, 1, jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań
przed zawarciem umowy (np. wzięcie udziałO,w pzetargu), a W przypadku zawarcia,umowy W celu jej
wykonania. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia pzetwarzania może skutkować
niedopuszczen iem do przetargu Oferenta przeta rgu.

11. W oparciu o dane osobowe osob, o których mowa w ust. 1, BTS Sp. z o.o. nie będzie podejmowała
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

miejscowośc i data czytelny podpis Oferenta


