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Załącznik 
Do Zarządzenia Nr 159/07  

      Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia  
z dnia 23.11.2007r.  

 
Regulamin przetargu na sprzeda Ŝ udziałów w spółce z o.o. „ Telewizja  

Kablowa Bogatynia” z siedzib ą w Bogatyni przez Gmin ę Bogatynia 
 
1. Postanowienia ogólne  
 
Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady prowadzenia postępowania przetargowego na 
sprzedaŜ Udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki „Telewizja Kablowa 
Bogatynia” Spółka z o.o. z siedzibą w Bogatyni. 
 
1.1. Przetarg odbywa się na podstawie: 
1.1.1. art.12 ust.2 ustawy z dania 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr  

9, poz.43 z późniejszymi zmianami); 
 
1.1.2. art.33 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji                             

i prywatyzacji (Dz. U. Nr 171, poz. 1397 z 2002 r. z późniejszymi zmianami); 
1.1.3. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu 

zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 286., poz. 2871 z późniejszymi 
zmianami); 

1.1.4. Uchwały Nr XIII/92/2007 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28.06.2007 r. w sprawie 
wyraŜenia zgody na zbycie przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia udziałów w spółce 
komunalnej Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni. 

 
1.2. Przetarg odbywa się w formie pisemnej i jest publicznym przetargiem nieograniczonym. 
 
1.3. Przetarg organizowany jest przez Gminę Bogatynia w imieniu, której działa Burmistrz Miasta       

i Gminy Bogatynia zwany dalej „Zbywającym”. 
 
1.4. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa               

powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia. 
 
2. Przedmiot przetargu. 
 
2.1. Przedmiotem sprzedaŜy w ramach przetargu jest 16.061 (słownie szesnaście tysięcy     
sześćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) kaŜdy 
udział o łącznej wartości nominalnej 1.606.100,00 zł ( słownie: jeden milion sześćset sześć tysięcy    
sto 00/100 złotych (dalej zwanych Udziałami) co stanowi 100 procent (sto procent) kapitału 
zakładowego spółki „Telewizja kablowa Bogatynia” Spółka z o.o. z siedzibą w Bogatyni ul. 
Wyczółkowskiego 42a (zwanej dalej Spółką ). 
2.2. SprzedaŜ Udziałów ma charakter pakietowy. Przedmiotem sprzedaŜy jest 16 061 Udziałów,      
bez moŜliwości sprzedaŜy częściowej. 
2.3. Zbywający wymaga jednorazowej płatności w pieniądzu za nabyte udziały przelewem na       
konto Zbywającego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane                   
z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca. Nabywca ponosi takŜe wszelkie        
inne nieprzewidziane niniejszym regulaminem koszty. 
 

3. Cena wywoławcza 
 
3.1. Cena minimalna (wywoławcza) sprzedaŜy za jeden udział wynosi 125,00 zł. (sto           

dwadzieścia pięć złotych) 
 
4. Harmonogram przetargu 
Postępowanie przetargowe jest prowadzone według następującego harmonogramu: 
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4.1. Ogłoszenie o organizacji przetargu zostało zamieszczone w dzienniku Rzeczypospolita w dniu    
27 listopada 2007 r. , oraz w siedzibie Gminy Bogatynia (tablica ogłoszeń) i na stronie        
internetowej Gminy Bogatynia (www.bogatynia.pl). 
 
4.2. Udostępnienie dokumentacji przetargowej nastąpi w dniach 28 listopada 2007 r. do dnia 27 
grudnia 2007 roku w siedzibie Zbywającego przy ul. Daszyńskiego 1 w Bogatyni. pok. nr 18               
w godzinach od 10.00 do 14.00. Wraz z niniejszym regulaminem zostanie udostępniona    
potencjalnym oferentom Dokumentacja Informacyjna dotycząca sytuacji prawnej i ekonomicznej 
Spółki, przy czym udostępnienie Dokumentacji Spółki nastąpi odpłatnie (100,00 zł), płatne                 
w kasie Urzędu Miasta i Gminy po uprzednim okazaniu odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego/ 
zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej przez osoby uprawnione do reprezentacji lub 
upowaŜnienia do odbioru dokumentacji przez osoby nie uwidocznione w Krajowym Rejestrze 
Sądowym / zaświadczeniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz podpisaniu przez     
potencjalnego Oferenta oświadczenia o dochowaniu  tajemnicy według treści stanowiącej załącznik    
nr 1 do niniejszego Regulaminu. Treść oświadczenia o dochowaniu poufności dostępna będzie           
w siedzibie Zbywającego. Oprócz upowaŜnienia do odbioru Dokumentacji Spółki Potencjalni 
Oferenci winni posiadać upowaŜnienie do podpisania oświadczenia o dochowaniu tajemnicy. 
 
4.3. Ofertę naleŜy złoŜyć do dnia 28 grudnia 2007 r. do godziny 12.00 w siedzibie Zbywającego      
przy ul. Daszyńskiego 1 w Bogatyni – Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 3. Otwarcie ofert przez 
Komisję Przetargową odbędzie się w dniu 28 grudnia 2007 roku o godzinie 13.00 w siedzibie 
Zbywającego przy ul. Daszyńskiego 1, sala nr 12. 
 
 
4.4. Zawiadomienie o wyborze Oferenta lub odrzuceniu oferty zostanie wysłane listem poleconym      
za potwierdzeniem odbioru. 
 
4.5. Z Oferentem, który wygrał przetarg umowa sprzedaŜy udziałów Spółki zostanie zawarta               
w terminie 60 dni od daty powiadomienia go o dokonanym wyborze  z zastrzeŜeniem, Ŝe                      
z oferentem, który wygrał przetarg, ale zobowiązany jest uzyskać decyzję Prezesa Urzędu        
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku zastrzeŜeń co do zamiaru łączenia się 
przedsiębiorców i / albo decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwalającą na 
nabycie udziałów Spółki, umowa sprzedaŜy udziałów zostanie zawarta w terminie 60 dni od daty 
pisemnego powiadomienia Zbywającego przez oferenta o otrzymaniu powyŜszej/ych zgody /zgód. 
 
 
5. Warunki formalne, których spełnienie jest podstawą rozpatrzenia oferty                              

pod względem merytorycznym. 
 
 

Oferty mogą składać wyłącznie Oferenci (podmioty krajowe, zagraniczne, podmioty występujące 
wspólnie), którzy spełniają łącznie wymienione poniŜej warunki: 
5.1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi; 
5.2. W przypadku oferenta posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą – jest 
uprawniony do występowania w obrocie prawym, zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę    
lub miejsce zamieszkania; 
5.3. Nie są powiązani bezpośrednio lub pośrednio z innymi oferentami; 
5.4. Wniosą wadium; 
5.5. Sporządzą i złoŜą ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu o przetargu                 
i niniejszym regulaminie; 
5.6. Wykupili Dokumentację Spółki i podpisali oświadczenia o dochowaniu tajemnicy; 
5.7. Zaoferowali cenę co najmniej równą cenie wywoławczej; 
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5.8. Posiadają zdolność finansową zapewniającą jednorazową płatności w pieniądzu za nabyte        
udziały. 
 
 

6. Oferty, sposób ich przygotowywania oraz składania 
 
6.1.   Oferta powinna zawierać: 
6.1.1. Formularz oferty; 
6.1.2. Oferowaną cenę zakupu Udziałów z wyszczególnieniem ceny za jeden udział; 
6.1.3. Bankowy dowód wpłaty wadium; 
6.1.4. Zobowiązanie Oferenta do wypłacenia ceny zakupu Udziałów najpóźniej w chwili zawarcia 
umowy zasadniczej sprzedaŜy Udziałów; 
6.1.5. Oświadczenia oferenta, zgodne z podanymi we wzorze oferty, który stanowi załącznik nr 1        
do niniejszego Regulaminu; 
6.1.6. Numer konta bankowego, na które naleŜy zwrócić wadium; 
6.1.7. Aktualny odpis z właściwego rejestru Oferenta wydany nie wcześniej niŜ 1 miesiąc przed 
złoŜeniem oferty w odniesieniu do spółek handlowych mających swoją siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest to aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego  - Rejestru 
Przedsiębiorców, w odniesieniu do spółek cywilnych i osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – aktualny wypis z ewidencji             
prowadzenia działalności gospodarczej wydany przez właściwy organ administracji samorządowej  
nie wcześniej niŜ 1 miesiąc przed złoŜeniem oferty; w odniesieniu do podmiotów mających swoją 
siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – aktualny odpis z właściwego organu 
ewidencyjnego zawierający wydaną przez właściwą polską placówkę konsularną klauzulę      
zgodności tego dokumentu  z prawem miejsca jego wystawienia. W przypadku osób fizycznych  - 
kserokopia dowodu osobistego lub paszportu; 
6.1.8. Pełnomocnictwo, w przypadku działania poprzez pełnomocnika; 
6.1.9. Aktualnie sprzedawaną ofertę programowo – cenową wraz cennikami na terenie 
funkcjonowania oferenta; 
6.1.10. Opis współpracy oferenta z samorządami lokalnymi; 
6.1.11. Opinie lub referencje potwierdzające ww. współpracę z samorządami lokalnymi; 
6.1.12. Opis proponowanej współpracy z samorządem lokalnym na terenie Zbywającego     
obejmujący swoim zakresem m.in. proponowane przez Oferenta zamierzenia odnośnie programu 
inwestycyjnego, propozycje dotyczące utrzymania zatrudnienia pracowników Spółki oraz     
propozycje dotyczące programu lokalnego . 
6.2. Oferta powinna mieć charakter bezwarunkowy. 
6.3. Oferta powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu w języku polskim, na maszynie do pisania lub komputerze lub inną trwałą czytelną 
techniką i powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, co     
wynikać powinno z załączonego do oferty dokumentu. W przypadku gdy Oferent zamierza       
załączyć do Oferty dokumenty sporządzone w języku obcym winien je przedstawić w                   
uwierzytelnionej kopii wraz z tłumaczeniem na język polski. Wszelkie tłumaczenia dokumentacji 
prawnej i finansowej powinny zostać dokonane przez tłumacza przysięgłego. 
6.4. Wszystkie składane wraz z Ofertą dokumenty stanowiące załączniki powinny być złoŜone            
w oryginałach lub w kopiach notarialnie poświadczonych. 
6.5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem Ofert ponoszą Oferenci. Oferenci 
ponoszą teŜ wszelkie inne koszty związane z ich udziałem w procedurze przetargowej. 
6.6.Oferent moŜe zwracać się do Prowadzącego Przetarg o wyjaśnienie  dotyczące wszelkich 
wątpliwości związanych z niniejszym Regulaminem , sposobem przygotowania i złoŜenia oferty, 
kierując swoje zapytania na piśmie bezpośrednio do Zbywającego w terminie nie później niŜ na 7      
dni przed ostatecznym dniem złoŜenia ofert. Prowadzący Przetarg udzieli odpowiedzi na piśmie na 
wszelkie zapytania nie później niŜ w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania, przy czym     
tak zapytanie, jak teŜ odpowiedź zostanie przesłana do wszystkich podmiotów, które pobrały 
Dokumentację Spółki. 
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6.7. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: 
Daniel Fryc – Sekretarz Gminy – adres do doręczeń: ul. Daszyńskiego 1, 59 – 920 Bogatynia. tel.    
075 77 30 122 wew.105, fax: 075 77 31 052. 
6.8. Oferta powinna być złoŜona w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie,           
uniemoŜliwiającej przypadkowe jej otwarcie z oznaczeniem Oferenta i wyraźnym napisem „Oferta 
na nabycie udziałów Gminy Bogatynia w Spółce z o.o.  Telewizja Kablowa Bogatynia” w 
siedzibie Zbywającego przy ul. Daszyńskiego 1 w Bogatyni – Biuro Obsługi Interesanta , pokój nr       
3 najpóźniej w dniu 28 grudnia 2007 r. do godziny 12.00 w siedzibie Zbywającego przy ul. 
Daszyńskiego 1 w Bogatyni  - Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 3. Oferta moŜe takŜe być    
przesłana pocztą lub kurierem, w takim jednak przypadku o terminowym złoŜeniu oferty decyduje    
jej data i godzina wpływu do siedziby Zbywającego. Oferty, które zostaną złoŜone lub wpłyną do 
Zbywającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej 
po wyznaczony w terminie, będą zwracane bez otwierania. 
6.9. Oferent moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej oferty, 
przy czym moŜe to nastąpić najpóźniej z upływem terminu do składania ofert określonego w pkt.       
4.3 niniejszego regulaminu i w formie przewidzianej dla składania ofert, odpowiednio    
oznakowanych dopiskiem „Zmiana oferty na nabycie udziałów Gminy Bogatynia w Spółce z o. o. 
Telewizja Kablowa Bogatynia”. 
6.10. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w pkt. 4.3. powyŜej 
wycofać się z postępowania przetargowego poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia, według     
tych samych zasad i trybu jak składanie ofert z odpowiednio zapiskiem „Wycofanie oferty na    
nabycie udziałów Gminy Bogatynia w Spółce z o.o. Telewizja Kablowa Bogatynia”. 
6.11. Oferent moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 

 
 

7. Okres związania Oferentów ofertą. 
 

 
Oferent jest związany złoŜoną ofertą do chwili zawiadomienia go o wyborze innej oferty, nie dłuŜej 
jednak niŜ 180 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

 

8. Wadium 
 

8.1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w formie gotówki w wysokości 
100.000,00 (sto tysięcy) złotych Wadium naleŜy wnieść przelewem na konto Urzędu Miasta i     
Gminy w Bogatyni znajdujące się w Banku Spółdzielczym w Sulikowie Oddział w Bogatyni nr 
rachunku bankowego 16 8392 0004 3900 2059 2000 0130. 
8.2. Wadium powinno wpłynąć na podany wyŜej rachunek bankowy najpóźniej do dnia 28         
grudnia 2007 r. do godziny 12.00. Za datę wpływu uwaŜa się moment zaksięgowania środków 
pienięŜnych na rachunku Gminy Bogatynia. 
8.3. Wadium przepada na rzecz Zbywającego, jeŜeli Ŝaden z Oferentów nie zaoferuje min. ceny 
wywoławczej. 
8.4. Po dokonaniu wyboru oferty, wadium wniesione przez wybranego oferenta zaliczone          
zostanie na poczet ceny nabycia udziałów Spółki. Wniesione uprzednio wadia pozostałych     
oferentów zostaną niezwłocznie zwrócone wraz z naleŜnymi odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym były przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia     
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na wskazany przez nich rachunek bankowy 
bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. 
8.5. W przypadku wycofania się oferenta po upływie terminu składania ofert oraz gdy wybrany   
oferent uchyla się od zawarcia umowy sprzedaŜy udziałów Spółki, wniesione przez niego wadium    
nie podlega zwrotowi. 
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9. Kryteria merytoryczne podlegające ocenie i ich punktacja 
 

 
9.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kontaktował następującymi kryteriami oceny ofert 
1) ocena ofertowa za pakiet udziałów      - znaczenie 70 % 

 
2) aktualnie sprzedawana odbiorcom oferta programowo – cenowa/ 
potwierdzona cennikami na terenie funkcjonowania oferenta   - znaczenie 10% 

 
3) dotychczasowa współpraca oferenta z samorządami lokalnymi 
potwierdzona np. opiniami, referencjami     - znaczenie 10% 

 
4) proponowana współpraca z samorządem lokalnym na terenie 
Zbywającego obejmująca swoim zakresem m.in. proponowane 
przez Oferenta zamierzenia odnośnie programu inwestycyjnego,  
propozycje dotyczące utrzymania zatrudnienia pracowników Spółki 
oraz propozycje dotyczące programu lokalnego     - znaczenie 10% 

 
9.2. Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane w następujący sposób: 
 
9.2.1.  kryterium oceny – cena ofertowa – oferty będą oceniane w odniesieniu do najwyŜszej       
ceny ofertowej spośród podlegających ocenie. Oferta najdroŜsza, otrzyma maksymalną ilość   
punktów, a pozostałym Oferentom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów.     
Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady: 
W zakresie kryterium ocena ofertowa za pakiet udziałów oferta moŜe uzyskać maksymalnie               
70 pkt. 
 

Ocena punktowa kryterium oceny (Kc) dokonana zostanie zgodnie z formułą: 
 

cena oferty badanej 
  Kc =                                                                          x 70 pkt 

cena oferty najdroŜszej 
 
 

9.2.2. kryteria oceny wymienione w pkt 9.1. ust. 2,3 i 4 – oferty będą oceniane przez Komisję 
Przetargową w następujący sposób: 
Ocenianym ofertom zostaną przyznane w drodze głosowania miejsca od I miejsca do kolejnych. 
Oferta, która uzyska I miejsce uzyska maksymalną ilość punktów w danym kryterium – tj. 10 pkt. 
Ocena punktowa w kryterium 2,3,4 dokonana będzie zgodnie z zasadą: 
I miejsce – 10 pkt 
II miejsce – 5 pkt 
III miejsce – 2 pkt 
Pozostałym ofertom (poniŜej III miejsca) nie zostaną przyznane punkty. 
 
Zbywający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza      
w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą ilość punktów) 
 
 

10.  Otwarcie i rozpatrzenie ofert 
 
10.1. ZłoŜenie jednej waŜnej oferty wystarcza do odbycia przetargu. 
10.2. Otwarcie ofert i ich rozpatrzenia dokonuje Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem 
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia. 
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10.3. Otwarcie złoŜonych ofert i odbędzie się w dniu 28 grudnia 2007 r. siedzibie Gminy Bogatynia, 
ul. Daszyńskiego 1 sala nr 12.o godzinie 13.00. W posiedzeniu Komisji Przetargowej brać udział 
mogą Oferenci lub osoby przez nich upowaŜnione. 
10.4. W części jawnej Komisja Przetargowa: 
10.4.1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu: 
10.4.2. ogłasza o liczbie złoŜonych ofert i stwierdza ich nienaruszalność; 
10.4.3. sprawdza, czy wadia zostały wniesione we wskazanym terminie, miejscu  i formie; 
10.4.4. otwiera oferty, podaje nazwiska lub nazwy oferentów oraz istotne warunki złoŜonych ofert,    
w tym proponowane ceny; 
10.4.5. przyjmuje wyjaśnienia i oświadczenia złoŜone przez oferentów, w tym oświadczenie, Ŝe nie 
zachodzi wyłączenie z powodu bezpośredniego lub pośredniego powiązania oferenta z innymi 
oferentami. 
10.4.6. Komisja odrzuca ofertę, która: 
10.4.6.1  została złoŜona po wyznaczonym terminie do składania ofert wskazanym w pkt.                   
4.3. niniejszego Regulaminu; 
10.4.6.2   nie spełnia wymogów formalnych określonych w pkt. 5 niniejszego Regulaminu; 
10.4.6.3  nie została podpisana, albo co do której z dokumentów do niej dołączonych nie 
wynika, aby osoba, która ją podpisała była upowaŜniona do reprezentowania Oferenta; 
10.4.6.4  nie zostało wniesione wadium 
10.4.6.5  oferta nosi ślady naruszenia jej przed otwarciem 
10.4.6.6  Oferent nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej 
10.4.6.7  Komisja odrzuci takŜe wszystkie oferty, które zostaną złoŜone przez jednego    
Oferenta w liczbie wyŜszej niŜ jedna. 
10.5. Komisja Przetargowa moŜe wezwać oferenta do złoŜenia dodatkowych wyjaśnień jednakŜe 
wyjaśnienia te nie mogą prowadzić do zmiany zaoferowanej ceny i warunków jej zapłaty. 
10.6. Komisja Przetargowa dokona wyboru tego Oferenta, którego Oferta uzyska najwyŜszą          
liczbę punktów. 
10.7 W przypadku ustalenia, Ŝe kilku oferentów uzyskało tę samą liczbę punktów, Komisja 
przetargowa wybierze ofertę z najwyŜszą oferowaną ceną za udziały. W przypadku gdy oferenci 
uzyskają tę samą liczbę punktów i zaoferują jednakowe ceny ofertowe zostanie zorganizowany 
dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złoŜyli te oferty o równej liczbie 
punktów. Licytacja odbędzie się w wyznaczonym przez Zbywającego dniu, o czym Oferenci       
zostaną powiadomieni listownie   w zawiadomieniu wysłanym listem poleconym. Przetarg wygrywa 
ten oferent który wylicytuje najwyŜszą cenę za jeden udział. Postąpienie nie moŜe wynosić mniej      
niŜ o jeden procent ceny wywoławczej (najwyŜsza cena za jeden udział z zaoferowanych w   
przetargu). W przypadku wywołania nabywcy w drodze licytacji, jeŜeli w terminach wyznaczonych 
przez Oferenta w umowie zasadniczej nie uiści on ceny nabycia, traci prawa wynikające z        
przybicia oraz złoŜone wadium. 

11.  Zakończenie postępowania przetargowego. Protokół z otwarcia                                     
i rozpatrzenia ofert 

 
11.1. Komisyjny wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie 30 dni roboczych od daty   
terminu składania ofert. Niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 7 dni od dnia po      
dokonaniu rozstrzygnięcia przetargu, Zbywający poinformuje na piśmie wszystkich Oferentów            
o wynikach przeprowadzonego Przetargu. Ponadto w siedzibie Zbywającego oraz na stronie 
internetowej www.bogatynia.pl zostanie zamieszczone stosowne ogłoszenie  o wynikach         
Przetargu. 
11.2. Z przebiegu przetargu Komisja przetargowa sporządza się protokół z badania ofert, który 
powinien zawierać: 
11.2.1. datę sporządzenia protokołu, 
11.2.2. imiona i nazwiska członków Komisji przetargowej  
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11.2.3.Określenie przedmiotu przetargu; 
11.2.4. Liczbę złoŜonych ofert, nazwiska i imiona (firmę) Oferentów oraz warunki kaŜdej oferty, 
liczbę ofert odrzuconych wraz z opisem oferentów oraz liczbę ofert dopuszczonych do        
rozpatrzenia; 
11.2.5.kryteria wyboru ofert i ich znaczenie oraz wyniki oceny ofert dokonane zgodnie z kryteriami 
oceny; 
11.2.6. opis przebiegu przetargu; 
11.2.7. wniosek Komisji Przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty albo  w sprawie 
uniewaŜnienia przetargu 
11.2.8. zadania odrębne członków Komisji przetargowej; 
11.2.9. podpisy członków komisji lub informacje o odmowie podpisania protokołu. 
 
Do protokołu naleŜy dołączyć takŜe listę obecności na posiedzeniu Komisji Przetargowej. 
 
11.3. Protokół z posiedzenia Komisji zawierający wniosek w sprawie wyboru najkorzystniejszej    
oferty wymaga zatwierdzenia przez Zbywcę. W przypadku nie zatwierdzenia wniosku Komisja 
niezwłocznie zwraca oferentom wadium. 
 

12.  Odstąpienie od przetargu 
 
Zbywający zastrzega sobie prawo: 

1) odstąpienia od przetargu w kaŜdym czasie bez podania przyczyny oraz 
2) nie dokonania wyboru Ŝadnej ofert oraz 
3) do przedłuŜenia terminu składania ofert. 

 
 
 
 
                 Zatwierdził 
 
       Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia 
        Andrzej Grzmielewicz 


