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REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI 
PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT INŻYNIERYJNYCH BUDOWNICTWA WARSZAWA  

ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI 
 

§ 1. 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży ruchomości będących własnością Spółki 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Warszawa Zakład Robót Drogowych sp. z 
o.o. w likwidacji (dalej: „Spółka”). 
 

2. Regulamin ma zastosowanie do sprzedaży ruchomości Spółki wskazanych w wykazie 
zamieszczonym na stornie internetowej Spółki (www.pribwzrd.com.pl w zakładce „Sprzęt”). 

 
3. Decyzję o umieszczeniu danej ruchomości w wykazie, o którym mowa w ust. 2 powyżej podejmuje 

Likwidator Spółki. 
 
4. Za wszelkie działania związane ze sprzedażą ruchomości zgodnie z Regulaminem, odpowiada 

powołana przez Likwidatora Spółki Komisja do spraw sprzedaży ruchomości Spółki (dalej: 
„Komisja”). 

 
§ 2. 

1. W przypadku, gdyby potencjalny nabywca ruchomości Spółki wyrażał chęć jej uprzedniego 
obejrzenia, Komisja dokona uzgodnienia terminu i miejsca, w jakim możliwe będą oględziny 
przedmiotu sprzedaży. 
 

2. Komisja jest zobowiązana do udzielania potencjalnym nabywcom ruchomości Spółki wszelkich 
niezbędnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu i procedury sprzedaży. 

 
§ 3. 

1. Umowa sprzedaży ruchomości Spółki jest zawierana w imieniu Spółki przez osoby uprawnione do 
jej reprezentacji. 
 

2. W przypadku zgłoszenia się kilku potencjalnych nabywców zainteresowanych zakupem 
ruchomości Spółki, sprzedaży dokonuje się na rzecz nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę. 

 
3. Z zastrzeżeniem par 6 ust. 2, sprzedaż ruchomości Spółki nie może nastąpić po cenie niższej niż 

cena minimalna wskazana w wykazie, o którym mowa w § 1 ust. 2. 
 
4. Zapłata ceny za zakup ruchomości powinna nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży. Wydania 

nabywcy ruchomości dokonuje się nie wcześniej niż z chwilą zapłaty ceny i zawarcia umowy. 
 
5. Wszystkie opłaty związane z nabyciem ruchomości (m.in. opłata skarbowa) ponosi w całości 

nabywca. 
 

6. Komisja sporządza raport z dokonanej sprzedaży ruchomości i przedstawia go Likwidatorowi 
Spółki. Wzmiankę o dacie sprzedaży Komisja zamieszcza też w wykazie, o którym mowa  
w § 1 ust. 2. 

 
§ 4. 

1. Oferty na zakup ruchomości należy składać w formie pisemnej drogą pocztową lub osobiście  
w siedzibie Spółki po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Oferta powinna być składana  
w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty bez otwarcia 
koperty, z dopiskiem „OFERTA NA ZAKUP RUCHOMOŚCI”.  
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2. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej każdej ruchomości, na którą składana jest 

oferta. 
 
3. Wadium w pieniądzu polskim należy wpłacić przed złożeniem oferty na rachunek Spółki  

nr 92 1750 0009 0000 0000 0794 2157 z dopiskiem „WADIUM – (nazwa ruchomości)”. Za datę 
wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek 
bankowy. 

 
4. Wadium zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu 

postępowania  z wynikiem negatywnym, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej. 
 
5. Wadium wniesione w pieniądzu przez oferenta, którego oferta została wybrana, zalicza się na 

poczet ceny nabycia ruchomości. 
 
6. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, bez 

usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez 
Spółkę. Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku nieuiszczenia ceny nabycia  
w terminie do dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

 
7. Zakończenie postępowania bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczania odsetek od 

wpłaconego wadium. 
 
8. Oferta powinna zawierać przynajmniej następujące informacje: 

a. Imię i nazwisko (nazwę firmy), adres (siedzibę) oraz numer telefonu oferenta, 
b. Datę sporządzenia oferty, 
c. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami niniejszego regulaminu oraz, że je 

akceptuje bez zastrzeżeń, 
d. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym ruchomości, na którą składa 

ofertę i nie wnosi żadnych uwag. 
e. Oferowaną cenę, nie niższą niż cena minimalna wskazana w wykazie mienia, o którym mowa 

w § 1 pkt 2, 
f. Oznaczenie ruchomości, której dotyczy oferta, 
g. Potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 10 % wartości ruchomości, na które składa 

ofertę. 
 

§ 5. 
1. Spośród złożonych ofert Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty uwzględniając przy 

wyborze wyłącznie kryterium ceny (dalej: „najkorzystniejsza oferta”). 
 

2. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja skontaktuje się z oferentem oraz 
niezwłocznie przedstawi mu warunki umowy sprzedaży obejmującej ruchomość, której dotyczyła 
oferta. 

 
§ 6. 

1. Spółka nie jest związana treścią złożonych ofert (Spółka nie jest zobowiązana do przyjęcia 
najkorzystniejszej oferty). 

 
2. Spółka jest uprawniona do każdoczesnej, dowolnej zmiany treści niniejszego Regulaminu a także 

cen minimalnych wskazanych w wykazie, o którym mowa § 1 ust. 2, przy czym zmiana ceny 
minimalnej nie powinna nastąpić przed terminem wskazanym jako termin na złożenie ofert. 
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3. Każda zmiana treści Regulaminu wymaga akceptacji Likwidatora Spółki oraz opublikowania na 
stronie internetowej Spółki www.pribwzrd.com.pl. Zmiana jest wiążąca w stosunku do ofert 
złożonych po opublikowaniu zmiany na stronie internetowej Spółki. 

 
§ 7. 

1. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Spółki www.pribwzrd.com.pl. 
 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Likwidatora Spółki. 

 
 
 

Warszawa, dnia 10.04.2017 roku 
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