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REGULAMIN PRZETARGU ZBYCIA RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH 

WŁASNOŚĆ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ RAWSKIEJ 

  

 § 1  

  

1. Regulamin określa formę i tryb zorganizowania i przeprowadzania przetargu oraz czynności 

poprzedzających i po przetargowych zbycia ruchomości przejętych przez Bank na Aktywa 

trwałe do zbycia.  

2. Przedmiotem przetargu jest zbycie:  
 skrzyniopalet plastikowych PALBOX cena wywoławcza 1 szt. wg. wyceny zleconej biegłemu 

sądowemu mgr inż. Pawłowi Miłczak; 

 skrzyniopalet drewnianych (nowych) cena wywoławcza 1 szt. wg. wyceny zleconej biegłemu 
sądowemu mgr inż. Pawłowi Miłczak; 

 skrzyniopalet drewnianych (używanych) cena wywoławcza 1 szt. wg. wyceny zleconej 
biegłemu sądowemu mgr inż. Pawłowi Miłczak; 

§ 2 

 Decyzję w sprawie zbycia ruchomości Zarząd Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej podjął na 

Posiedzeniu Zarządu w dniu 14 sierpnia 2020r. 

1. Przetarg na zbycie ruchomości ma charakter nieograniczony, może wziąć w nim udział każdy 

na równych prawach – z zastrzeżeniem §4 ust. 4.  

2. Przetarg przeprowadzany będzie w formie ustnej w drodze publicznej licytacji.  

§ 3  

1. Przedmiotem licytacji będą zbiory skrzyniopalet znajdujące się / składowane w poszczególnych 

komorach lub innym miejscu składowania w obiekcie Spółki KING FRUIT w Stanisławowie 

15, 96-230 Biała Rawska lub innym miejscu wskazanym przez Bank. 

2. Cenę wywoławczą poszczególnego zbioru skrzyniopalet stanowić będzie wartość jednej sztuki 

skrzyniopalety wynikająca z wyceny sporządzonej przez biegłego sądowego mgr inż. Pawła 

Miłczak z sierpnia 2020r. pomnożona przez ilość skrzyniopalet znajdujących się w danej 

komorze lub innym miejscy składowania – zgodnie z wykazem sporządzonym przez syndyka 

masy upadłości Pana Jerzego Sławka, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza, z zastrzeżeniem § 12. 

4. Poza ceną nabycia wygrywający przetarg ponosi koszty odbioru, załadunku i transportu 

przedmiotu przetargu które zobowiązany jest zorganizować we własnym zakresie 

§ 4   

1. Przetarg przeprowadza powołana przez Zarząd Banku - Komisja przetargowa, w składzie trzy 

osobowym. 

2. Przetarg przeprowadzany będzie pod nadzorem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rawie 

Mazowieckiej – Pana Tomasza Sekutera, do którego w szczególności należy; 

 Kontrola przebiegu licytacji (zgodność z prawem); 

 Kontrola prawidłowości ogłoszenia o organizowaniu publicznej aukcji bądź przetargu 

(wskazanie czasu, miejsca oraz warunków licytacji); 

 Kontrola uiszczenia wadium przez przystępującego do licytacji; 

 Udzielenie przybicia najkorzystniejszej ofercie. 

3. W ramach wykonywania funkcji nadzorczo – kontrolnej w przetargu mogą wziąć udział 

w charakterze obserwatorów członkowie Zarządu Banku, członkowie Rady Nadzorczej Banku oraz 

syndyk masy upadłości Pan Jerzy Sławek i/lub upoważnione przez niego osoby. 

4. Do przetargu nie mogą przystępować:  

 pracownicy Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej,  

 osoby posiadające zadłużenie przeterminowane wobec Banku.   
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§ 5   

1. Do zadań Komisji przetargowej należy przeprowadzenie licytacji oraz wykonywanie innych 

czynności wynikających z niniejszego regulaminu.  

2. Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo jednego licytanta.   

§ 6   

1. Pełniący nadzór nad licytacją – Komornik sądowy sporządza protokoły z przeprowadzonej 

licytacji. Protokół z przetargu powinien zawierać:  

 oznaczenie czasu i miejsca przetargu,  

 skład Komisji przetargowej oraz imiona i nazwiska członków Zarządu Banku lub/i Rady 

Nadzorczej Banku, syndyka czy osób przez niego upoważnionych - obserwatorów przetargu,  

 wykaz postawionych do przetargu ruchomości,  

 wykaz oferentów,  

 wysokość zaoferowanych kwot ceny nabycia nieruchomości przez oferentów, wraz 

z najwyższą cenę nabycia nieruchomości odpowiadającej kwocie przybicia, 

 imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania bądź nazwę i siedzibę firmy oferenta, który wygrał 

przetarg, nr NIP. 

 podpisy członków Komisji przetargowej oraz podpisy obserwatorów.  

2. Jeżeli przetarg okazał się nieskuteczny z powodu braku zgłoszenia się oferentów nadzorujący 

licytację Komornik sądowy sporządza na tę okoliczność protokół i składa go do akt postępowania 

przetargowego.  

§ 7 

1. Bank zaprasza do udziału w przetargu poprzez zamieszczenie ogłoszenia na oficjalnej stronie 

internetowej Banku, na tablicy ogłoszeń we wszystkich jego Oddziałach oraz na stronie 

internetowej https://www.igrit.pl/ w takim terminie, aby pomiędzy datą ukazania się 

ogłoszenia, a oznaczonym terminem licytacji upłynęło co najmniej 14 dni kalendarzowych.  

2. Ogłoszenie o przetargu zawiera co najmniej:  

 lokalizację oraz ilość zbywanych ruchomości,  

 cenę wywoławczą, 

 wysokość i termin wpłaty wadium, 

 termin (z oznaczeniem dnia i godziny) i miejsce przetargu,  

 informację o miejscu udostępnienia informacji o przetargu oraz miejscu udostępnienia 

operatu szacunkowego zbywanych ruchomości oraz niniejszego regulaminu,  

 klauzulę o prawie Banku do wycofania się lub nieważnienia przetargu bez podania przyczyny 

oraz zmiany terminu rozstrzygnięcia przetargu.  

3. Ogłoszenie o sprzedaży stanowić będzie załącznik nr 2 i sporządzone zostanie po otrzymaniu 

od biegłego sądowego opinii o wartości skrzyniopalet. 

§ 8 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:  

 wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywołania, płatna w kasie Banku lub na rachunek 

bankowy nr 13 9291 0001 0000 0097 9100 5060 

 wypełnienie przez oferenta oświadczenia o udziale w przetargu (na miejscu) zawierającego: 

dane osobowe, PESEL, NIP, oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, 

regulaminem przetargu zbycia ruchomości, przedmiotem przetargu, jak również złożenie 

oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego przedmiotu 

przetargu oraz wskazanie numeru rachunku bankowego na który należy dokonać zwrotu 

wadium w przypadku niewygrania przez uczestnika przetargu. 

2. Osoba zainteresowana nabyciem praw do kilku zbiorów ruchomości obowiązana jest wpłacić 

wadium na każdy ze zbiorów oddzielnie, podając w tytule numer porządkowy licytowanego 

zbioru skrzyniopalet, przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku 

Banku. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. 

https://www.igrit.pl/
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§ 9 

1. Przewodniczący Komisji Przetargowej – powołany Decyzją Zarządu Banku otwiera przetarg, podaje 

uczestnikom informacje określone w §7 pkt 2 i informację, że po trzecim wywołaniu najwyższej 

zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte oraz wskazuje osoby dopuszczone do 

przetargu (tj. osoby, które wpłaciły wadium i spełniają warunki przetargu).  

2. Przetarg ustny rozpoczyna się od wywołania ceny ruchomości przez Przewodniczącego komisji 

przetargowej lub innego wyznaczonego przez niego Członka komisji.  

3. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia co do oferowanej ceny zakupu, dopóki 

mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.  

4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 3 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych 

złotych.  

5. Przetarg wygrywa osoba, która zadeklarowała najwyższą cenę nabycia ruchomości, jeżeli mimo 

trzykrotnego ogłoszenia najwyższej kwoty i wezwania do dalszego postąpienia, nikt nie 

zaoferuje kwoty wyższej.  

6. W przypadku pojawienia się uwag/wątpliwości podczas licytacji – rozstrzyga je Komisja 

Przetargowa, natychmiast.  

7. Jeżeli żaden z uczestników nie złożył oferty odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej, 

przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.  

8. Po zakończeniu licytacji Nadzorujący przetarg Komornik Sadowy zamyka przetarg i ogłasza jego 

wyniki.  

§ 10 

1. Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do jednorazowej wpłaty ceny nabycia 

skrzyniopalet odpowiadającej kwocie przybicia nie później niż w terminie wskazanym 

w wystawionej przez Bank fakturze VAT (7 dni), przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest 

termin uznania rachunku Banku. 

2. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z Bankiem 

i syndykiem masy upadłości nie wcześniej jednak niż po opłaceniu wystawionej przez Bank 

faktury. 

3. Ostateczna ilość zakupionych skrzyniopalet zostanie ustalona w dniu ich odbioru na podstawie 

sporządzonego Protokołu odbioru. W przypadku mniejszej ilości skrzyniopalet w danej 

komorze czy innym miejscu składowania niż wynikająca z ogłoszeniu o przetargu Bank 

zobowiązuje się  zwrócić wygrywającemu przetarg różnicę w cenie, w przypadku zaś większej 

ilości niż wynikająca z ogłoszenia o przetargu Kupujący zobowiązany jest dopłacić różnicę po 

cenach wynikających z wygranego przetargu lub pozostawić nadwyżkę skrzyniopalet w miejscu 

ich dotychczasowego składowania. 

§ 11  

1. Wadium zostaje zaliczone na poczet zadeklarowanej przez oferenta ceny nabycia ruchomości 

będącej przedmiotem przetargu.  

2. Wadium przepada na rzecz Banku, jeżeli wygrywający przetarg nie wpłaci w oznaczonym 

terminie zadeklarowanej kwoty ceny nabycia.  

3. Złożone przez oferentów, którzy nie wygrali licytacji, podlega zwrotowi bezpośrednio po 

licytacji lub unieważnieniu przetargu, nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia licytacji.  

4. Wadium nie podlega oprocentowaniu.  

5. W przypadku nie stawienia się na przetarg zwrot wadium następuje z upływem 30 dni od dnia 

odbycia się przetargu.  

§ 12 

W przypadku jeżeli sprzedaż ruchomości w pierwszym przetargu nie dojdzie do skutku i przetarg 

zakończy się wynikiem negatywnym, ruchomość może być sprzedana bez przeprowadzenia 

kolejnego przetargu na rzecz osoby, wyłonionej w drodze negocjacji bez ogłoszenia, która 

zaoferuje najwyższą cenę. 
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§ 13  

1. Każdy uczestnik przetargu (oferent) na prawo zapoznać się ze sporządzona wyceną 

skrzyniopalet oraz Regulaminem przetargu, 

2. Każdy uczestnik przetargu (oferent) ponosi koszty swojego udziału w przetargu, 

3. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

4.  Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  

  

  

 ZARZĄD BANKU 

 

 

 
 


