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Załącznik nr 1  

do Uchwały Zarządu INVEST-BANK S.A.  

nr 103/2008 z dnia  18.03.2008r. 

 

REGULAMIN PRZETARGÓW 

 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 

1. Niniejszy „Regulamin przetargów”, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady 

przeprowadzania przez INVEST-BANK S.A. pisemnego przetargu nieograniczonego 

na sprzedaż pojazdów mechanicznych i innych rzeczy ruchomych przejętych w 

trakcie postępowania windykacyjnego.  

2. Celem przetargu jest wyłonienie nabywcy ruchomości, o których mowa w pkt. 1. 

 

 

II. Podstawa prawna przeprowadzenia przetargu. 

 

 Przetarg jest przeprowadzany na podstawie przepisów kodeksu cywilnego oraz 

niniejszego Regulaminu. 

 

III. Przedmiot przetargu. 

 

1. Przedmiotem przetargu są ruchomości przejęte przez INVEST-BANK S.A. w trakcie 

postępowania windykacyjnego. 

2. Dane dotyczące ruchomości sprzedawanych w przetargu będą każdorazowo 

ujawniane w ogłoszeniu o przetargu. 

3. Ruchomości będące przedmiotem przetargu można oglądać 

w miejscu i w godzinach wskazanych w ogłoszeniu o przetargu. 

 

IV. Ogłoszenie przetargu. 

 

1. INVEST-BANK S.A. ogłasza, organizuje i przeprowadza przetarg samodzielnie lub 

przy udziale przedsiębiorcy, któremu powierzył wykonywanie tych czynności.  

2. Ogłoszenie o pierwszym przetargu podaje się do publicznej wiadomości nie później 

niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Ogłoszenie o pierwszym 

przetargu publikuje się: 

a) poprzez zamieszczenie w prasie – w sposób zapewniający możliwość dotarcia do 

maksymalnie szerokiego kręgu potencjalnych nabywców,  

b) poprzez wywieszenie w siedzibie Oddziału Regionalnego INVEST-BANK S.A. na 

obszarze działania którego ma się odbyć przetarg, 

c) poprzez wywieszenie w siedzibie przedsiębiorcy, o którym jest mowa w pkt. 1,  

d) poprzez zamieszczenie w internecie na stronie INVEST-BANK S.A., 

 

e) w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. 

3. W ogłoszeniu o pierwszym przetargu podaje się: 

a) informacje o sprzedawanych w przetargu ruchomościach, w szczególności: 

- dla pojazdów mechanicznych – markę, typ, pojemność, rok produkcji, przebieg, 

cenę wywoławczą,   

- w przypadku pozostałych ruchomości – wszelkie dane istotne z punktu 

widzenia możliwości ich sprzedaży, w szczególności cenę wywoławczą 

parametry techniczne oraz informacje pozwalające na identyfikację ruchomości,  
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b) informację o organizatorze przetargu, terminie, miejscu i warunkach przetargu (w 

tym termin i miejsce składania pisemnych ofert, wysokość wadium, termin i 

sposób jego wniesienia, pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy), 

zastrzeżenie o prawie odwołania lub zmiany warunków przetargu przez Bank lub 

przedsiębiorcę, o którym jest mowa w pkt. 1, termin zawarcia umowy lub termin 

uiszczenia ceny nabycia; 

c) wskazanie adresu strony internetowej Banku z informacją, iż publikowany jest na 

niej regulamin przetargów określający zasady przeprowadzenia przetargu. 

Na stronie internetowej Banku umieszczana jest dodatkowa informacja o właścicielu 

pojazdu (czy właścicielem jest Bank czy też sprzedaż następuje na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego Bankowi przez właściciela rzeczy) oraz o formie 

dokumentowania sprzedaży (umowa kupna-sprzedaży/ faktura VAT). 

4. Ogłoszenia o drugim i kolejnych przetargach podaje się do publicznej wiadomości, 

nie później niż na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu, z 

zachowaniem przepisów pkt 2 i 3 powyżej,  

bez konieczności zachowania sformalizowanej formy ogłoszenia prasowego 

określonej w odrębnych przepisach wewnętrznych Banku,  

 

V. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu. 

 

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 

W przetargu nie mogą uczestniczyć: 

a) osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej, o której mowa w ust. VI i ich 

małżonkowie, rodzice, dzieci oraz osoby pozostające we wspólnym 

gospodarstwie domowym, 

b) osoby organizujące przetarg z ramienia Banku lub przedsiębiorcy, o którym 

mowa w ust. IV pkt 1, ich małżonkowie, rodzice oraz dzieci, 

c) dotychczasowi właściciele, posiadacze lub użytkownicy ruchomości będących 

przedmiotem przetargu i ich małżonkowie, rodzice oraz dzieci. 

2. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5% ceny 

wywoławczej. Wadium wnoszone jest na rachunek Banku podany w treści ogłoszenia 

o przetargu lub w formie gotówkowej bezpośrednio w kasie Banku albo 

przedsiębiorcy organizującego przetarg, zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu o 

przetargu.  

3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go wygrał  zalicza się na poczet 

ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwracane jest w terminie 

2 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  

4. Pisemne oferty powinny zawierać: 

a) imię, nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) oferenta, NIP/ PESEL, telefon 

kontaktowy, 

b) oznaczenie ruchomości (rodzaj/ marka/ typ), którego dotyczy oferta,  

c) oferowaną cenę zakupu, 

d) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu  

i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 

e) datę sporządzenia oferty,  

f) dowód wniesienia wadium i numer rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot 

wadium w przypadku odrzucenia oferty, 

g) oświadczenie o upoważnieniu organizatora przetargu do powiadomienia oferenta o 

wyniku przetargu w innej formie niż pisemna, z określeniem preferowanej formy 

powiadomienia i podaniem odpowiednio: numeru faksu lub adresu e-mail albo o 

odmowie udzielenia takiego upoważnienia. 
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Komisja Przetargowa może odrzucić oferty nie zawierające wszystkich w/w 

elementów. 

5. Oferty muszą być złożone w kopercie zaklejonej w sposób uniemożliwiający 

zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia. Na zamkniętej kopercie należy umieścić 

informację, iż zawiera ona ofertę przetargową (np. opisać kopertę klauzulą: 

„PRZETARG”). Na zakup każdej ruchomości należy składać odrębną ofertę.  

6. Oferty należy składać w miejscu wskazanym w ogłoszeniu 

o przetargu. Oferta złożona po terminie nie jest wiążąca dla  INVEST-BANK S.A.. 

Oferta nie może być zmieniona po jej złożeniu. 
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na  zakup każdej z ruchomości. 

8. Ostateczne warunki płatności ceny ustalane są na podstawie oferty, o której mowa w 

pkt. 4 lit. c, przy czym:  

a) zapłata całej ceny powinna nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia przetargu, 

b) zapłata powinna być dokonana na rachunek INVEST-BANK S.A. 

 

VI. Komisja Przetargowa. 

 

1. Czynności związane z rozstrzygnięciem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa 

powoływana przez dyrektora Centrum Restrukturyzacji i Windykacji  

2. Komisja Przetargowa zobowiązana jest działać obiektywnie, wnikliwie i starannie, 

mając na względzie dobre imię INVEST-BANK S.A. 

 

VII. Przetarg. 

 

1. Przewodniczący Komisji Przetargowej stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu 

oraz ustala liczbę otrzymanych ofert.  

2. Do przeprowadzenia przetargu wystarcza złożenie jednej oferty zakupu ruchomości. 

3. Komisja Przetargowa: 

a) otwiera koperty z ofertami, dokonuje szczegółowej analizy ofert, a następnie 

odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom przetargu, 

b) wybiera najkorzystniejszą z ofert na zakup danej ruchomości, uwzględniając 

oferowaną cenę, 

c) sporządza protokół przebiegu przetargu, podając w nim rozstrzygnięcie 

przetargu wraz z uzasadnieniem. 

3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Przetargowej. 

4. Data podpisania protokołu przebiegu przetargu jest datą zakończenia przetargu. 

5. O wyniku przetargu Komisja Przetargowa zawiadamia wszystkich oferentów 

niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po zamknięciu przetargu. 

Zawiadomienie następuje w formie telefonicznej na numer podany w ofercie oraz: 

a) na piśmie listem zwykłym, a do zwycięzcy przetargu – listem poleconym 

lub 

b) faksem – jeśli oferent podał w ofercie numer faksu i wyraził zgodę na 

poinformowanie go w drodze faksowej (z jednoczesnym zachowaniem 

potwierdzenia nadania faksu) lub 

c) w formie mailowej – jeżeli oferent podał w ofercie adres mailowy i wyraził 

zgodę na poinformowanie go w drodze mailowej (z jednoczesnym 

zachowaniem potwierdzenia nadania listu elektronicznego). 

6. Zawiadomienie oferenta, który wygrał przetarg, powinno określać termin 

i miejsce podpisania umowy kupna-sprzedaży. 

7. Uczestnik przetargu pisemnego nieograniczonego jest związany ofertą do daty 

zakończenia przetargu. 
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8. W przypadku złożenia równorzędnych ofert, Komisja Przetargowa kontaktuje się z 

oferentami, którzy złożyli te oferty w celu wyłonienia nabywcy oferującego 

najwyższą cenę przekraczającą poziom dotychczas złożonych równorzędnych ofert. 

9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani 

jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny równej lub wyższej od 

ceny wywoławczej, a także jeżeli Komisja Przetargowa stwierdziła, że żadna oferta 

nie spełnia warunków przetargu. 

10. Komisja Przetargowa może unieważnić przetarg bez podania przyczyny. 

 

VIII. Zawarcie umowy. 

 

1. Podpisanie umowy sprzedaży za Bank lub wystawienie faktury VAT powinno 

nastąpić nie później niż w terminie: w przypadku umów kupna-sprzedaży – 5 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy przez nabywcę (co następuje podczas wydania 

nabytej ruchomości), w przypadku faktur VAT – 3 dni roboczych (nie później niż 7 

dni kalendarzowych) od dnia zaksięgowania wpłaty ceny nabycia (w całości lub w 

części). Czynności te realizowane są przez Bank lub działającego na zlecenie Banku 

przedsiębiorcę.   

2. Ruchomość zostanie wydana nabywcy nie wcześniej, niż po wywiązaniu się 

ze wszystkich warunków złożonej oferty, a w szczególności po zapłacie 100% ceny. 

Fakt zapłaty ceny powinien być potwierdzony w formie pisemnej, mailowej lub 

faksowej przez centralę INVEST-BANK S.A., a jeżeli zapłata nastąpi w formie 

gotówkowej w kasie INVEST-BANK S.A. – dowodem wpłaty.  

3. W przypadku niedokonania przez nabywcę zapłaty 100% ceny, niezależnie od 

skutków prawnych, o których mowa w pkt. 4, INVEST-BANK S.A. uprawniony jest 

do odstąpienia od umowy w trybie art. 492 kodeksu cywilnego.  

4. Jeżeli nabywca nie dokona zapłaty ceny w terminie wpłacone wadium staje się 

własnością INVEST-BANK S.A. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Centrum 

Restrukturyzacji i Windykacji INVEST-BANK S.A. może wyrazić zgodę na 

zawarcie umowy lub dokonanie wpłaty w terminie późniejszym, nie dalej niż w 

terminie 14 dni od pierwotnego terminu. 

5. Za wady ukryte ruchomości INVEST-BANK S.A. nie odpowiada. 

 

IX. Postanowienia końcowe. 

 

1. Komisja Przetargowa może wycofać ruchomość z przetargu przed jego rozpoczęciem 

bez podania przyczyn. 

2. Dla każdej ruchomości Bank zleca uprawnionemu rzeczoznawcy wykonanie opinii 

technicznej (wyceny). Opinia ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty 

handlowej. INVEST-BANK S.A. nie odpowiada za prawidłowość sporządzanych 

opinii. 

3. INVEST-BANK S.A. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

Jednakże zmiana nie może nastąpić w trakcie trwania procedury przetargowej tj. 

między dniem podania ogłoszenia do publicznej wiadomości, a dniem jego 

rozstrzygnięcia. 

4. Zwycięzca przetargu zobowiązany jest odebrać zakupioną rzecz w terminie nie 

dłuższym, niż 7 dni roboczych od dnia zakończenia przetargu, nie wcześniej niż po 

dokonaniu zapłaty ceny. 

5. Jeżeli w przepisach powyższych nie zastrzeżono inaczej decyzje związane z 

organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem przetargu w imieniu INVEST-

BANK SA podejmowane są przez dyrektora Centrum Restrukturyzacji i Windykacji 

INVEST-BANK SA. 


