Regulamin konkursu ofert na sprzedaż jednostki pływającej

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

1.
2.
3.

1.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sprzedaż jednostek pływających odbywa się w drodze Konkursu ofert, zwanego dalej także
Konkursem.
Przedmiotem sprzedaży jest jednostka pływająca stanowiąca własność Euromos Sp. z o.o.
Celem Konkursu jest wskazanie nabywcy jednostki pływającej przeznaczonej do sprzedaży,
spośród osób fizycznych lub prawnych, które złożyły ofertę zakupu.
Zasady przeprowadzenia Konkursu ofert określa niniejszy Regulamin.
Wszystkie pytania dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu należy kierować do pracownika
Euromos Sp. z o.o. wskazanego w ogłoszeniu.
II. SPOSÓB I FORMA OGŁOSZENIA:
Konkurs ogłaszany jest w sposób zwyczajowo przyjęty do komunikacji zewnętrznej Spółki, w
formie ogłoszenia w prasie i/lub w internecie.
Treść ogłoszenia powinna zawierać:
a) nazwę jednostki pływającej
b) rok produkcji,
c) cenę minimalną,
d) termin i miejsca składania ofert zakupu,
e) informację dotycząca, w jaki sposób i od kogo można uzyskać informacje dotyczące
Konkursu.
III. SKŁADANIE OFERT
Czas trwania Konkursu Ofert oraz miejsce i termin złożenia ofert zawiera ogłoszenie.
Oferty winny być składane w formie pisemnej, w zamkniętych nieprzeźroczystych kopertach,
opisanych zgodnie z informacją przekazaną w ogłoszeniu.
Oferta zakupu musi zawierać:
a) imię i nazwisko/nazwę oferenta,
b) dane adresowe,
c) dane do korespondencji: nr telefonu, adres poczty elektronicznej itp.
d) wskazanie nazwy składnika majątkowego, który oferent zamierza kupić,
e) oferowaną cenę,
f) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu,
f) zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zamieszczenie oświadczenia o treści:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji konkursu ofert na sprzedaż jednostki pływającej organizowanego przez EUROMOS
Sp. z o.o. (zgodnie z art. 23 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2002r. nr 101,poz.926 z późn. zmianami) oraz art. 6 ust.1 lit b ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.)”
IV.KONKURSU OFERT
Otwarcie kopert z ofertami następuje komisyjnie podczas posiedzenia Komisji Konkursowej,
powołanej przez Zarząd Euromos Sp. z o.o.
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Komisja Konkursowa, po zapoznaniu się z prawidłowo złożonymi ofertami, wyłania
kandydatów na nabywców spośród uczestników postępowania konkursowego, których oferty
spełniały wymagania konkursu i zawierały najwyższe zaoferowane ceny, nie niższe jednak niż
ceny wskazane w ogłoszeniu.
W przypadku otrzymania ofert o jednakowej wartości zaoferowanych cen, nabywcą zostaje
wybrany oferent, który w terminie 3 dni zaoferuje wyższą cenę.
Z posiedzenia Komisji konkursowej sporządzany jest Protokół zawierający wyniki oceny
złożonych ofert oraz wnioski dotyczące wyłonienia nabywcy bądź zakończenia konkursu bez
wyboru którejkolwiek z ofert, odwołaniu lub unieważnieniu Konkursu.
V. WYNIKI KONKURSU I WYŁONIENIE NABYWCY
Wyniki Konkursu przekazywane są do wiadomości uczestnikom telefonicznie lub listownie lub
za pomocą poczty elektronicznej.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wycofania z Konkursu jednostki pływającej w
każdej chwili jak i bez podawania przyczyn.
Ostateczną decyzję o sprzedaży jednostki pływającej zawsze podejmuje osoba prawnie
umocowana do reprezentowania firmy będącej właścicielem jednostki pływającej.
VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Oferent, którego oferta została wybrana i została wskazana do nabycia jednostki pływającej,
zobowiązany jest, w terminie nie dłuższym niż 3 dni, licząc od dnia powiadomienia,
potwierdzić zamiar kupna jednostki pływającej za zaoferowana kwotę.
Nabywca jednostki pływającej zobowiązany jest do zapłaty zaoferowanej ceny, w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od daty wystawienia faktury.
Dokumenty finansowe potwierdzające transakcję kupna-sprzedaży stanowią podstawę do
wydania jednostki nabywcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

