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REGULAMIN  PRZEPROWADZANIA PRZETARGU 

NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEJ "PRZEŁOM" 
 

§ 1  
 

1. Na roboty remontowe Spółdzielnia ogłasza i przeprowadza przetarg w 

formie: 

a/ przetargu pisemnego nieograniczonego, 

b/ przetargu pisemnego ograniczonego /zaproszenie do składania ofert należy 

skierować do minimum trzech firm /,  

cl bezpośrednie negocjacje z zaproszonymi wykonawcami, 

2. Zarząd decyduje o wyborze jednej z form przetargu.   . 

3. Komisję przetargową w składzie minimum trzech osób powołuje Zarząd 

4. Przewodniczącym komisji przetargowej jest członek Zarządu. 

5. W pracach Komisji może brać udział z głosem doradczym przedstawiciel Rady 

Nadzorczej Spółdzielni. 
 

§ 2  

Do obowiązków i uprawnień komisji przetargowej należy: 

1. zapoznanie się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

2. zbadanie nienaruszalności złożonych ofert, 

3. publiczne otwarcie ofert i ich ocena według kryteriów określonych w specyfikacji, 

4. stwierdzenie, które oferty są nieważne i ustalenie powodów ich nieważności, 

5. dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty, przyjmując ofertę najbardziej korzystną 

ekonomicznie przy uwzględnieniu całokształtu oferowanych warunków w tym solidności, 

pewności, przygotowania technicznego oraz aktualnej sytuacji finansowej oferenta , 

6. komisja przetargowa może unieważnić przetarg bez podania przyczyny, 

7. komisja sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu, i niezwłocznie przedstawia 

Zarządowi celem jego zatwierdzenia, 

8. komisja pisemnie informuje oferentów o ostatecznym wyniku przetargu, 

9. w przypadku nie podpisania umowy przez oferenta ,komisja dokonuje wg kryteriów pkt 5 

wyboru następnego oferenta , biorącego udział w przetargu, 

10.komisja nie jest zobowiązana do udzielenia informacji o przebiegu przetargu w trakcie 

jego trwania. 

1. przetarg składa się z części jawnej i niejawnej, 

2. oferent może zmienić ofertę przed rozpoczęciem procedury przetargowej, 

3. w części jawnej komisja otwiera i odczytuje oferty w obecności oferentów, 



§ 3  
4. w części niejawnej komisja analizuje oferty pod względem prawidłowości złożonych 

dokumentów wymienionych w specyfikacji, wybiera najkorzystniejszą z nich kierując się 

ceną oraz innymi kryteriami, 

5. w przypadku  nie dokonania wyboru  oferty komisja może  przeprowadzić negocjacje 

cenowe, 

6.wysokość wadium ustala Zarząd w wysokości 1-3% wartości zamówienia ,  

7.wadium wpłacane jest przelewem na konto Spółdzielni,  

8.wadium zostaje zwrócone oferentowi po zakończeniu procedury przetargowej,  

9.uchylenie się oferenta od zawarcia umowy powoduje utratę złożonego przez niego 

wadium, 

§ 4  
 

1.Przetarg pisemny 'ograniczony Zarząd przeprowadza kiedy niezbędne jest wykonanie 

robót wysoce specjalistycznych 

2.Do przeprowadzenia tego przetargu stosuje się postanowienia § 3 Regulaminu. 
 

§ 5  

Oferty uważa się za nieważne, gdy:  

a/ złożone zostały po terminie, 

b/ nie zawierają wyraźnych i ostatecznych cen,
;
 

c/ złożone zostały w innej formie niż przewidziano w warunkach przetargu, 

d/nie zawierają wymaganych dokumentów zawartych w specyfikacji. 
 

§ 6  
 

Przetarg uznaje się za nierozstrzygnięty w przypadku: 

a/ nie wpłynęły przynajmniej dwie ważne oferty, 

b/ wszystkie złożone oferty uznano za nieważne,  

c/ komisja przetargowa nie dokonała wyboru oferty . 
 

§ 7  
 

1. Przetarg w formie negocjacji bezpośrednich przeprowadza się gdy przeprowadzenie 

przetargu pisemnego jest niecelowe lub nie został rozstrzygnięty w myśl § 6, a ponadto gdy : 

a/ zachodzi konieczność natychmiastowego wykonania robót  

b/ przedmiot zamówienia nie może być dokładnie określony ,  

c/w czasie wykonywania robót okaże się konieczne wykonanie przez tego samego 

wykonawcę robót dodatkowych nie przewidzianych w umowie,  

d/ wskutek nie dotrzymania umowy przez wykonawcę zamawiający zmuszony jest do 

powierzenia innemu wykonawcy dokończenia udzielonego zamówienia.  

2. Z przeprowadzonych negocjacji komisja sporządza protokół. 
 

 

 



 
 

§ 8  
 

1.Oferent ,który wygrał przetarg zobowiązany jest w terminie 14 dni od 

powiadomienia o wyborze oferty do podpisania umowy na przedmiot 

zamówienia . 

2 Odmowa podpisania umowy przez oferenta pociąga za sobą utratę wadium i 

odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Spółdzielni. 
 

§ 9  

1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronie internetowej Spółdzielni, tablicy 

ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Spółdzielni ewentualnie w prasie i biuletynie 

spółdzielczym. 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia podlega zatwierdzeniu przez Zarząd. 

3. Zarząd każdorazowo ustala cenę jednostkową specyfikacji. 

4. Umowę o wykonanie robót remontowych o wartości nie przekraczającej 10.000 EURO 

może być zawierana bez przeprowadzenia przetargu 

5 Przetarg na wykonanie zamówienia realizowanego z udziałem środków publicznych 

prowadzi się wyłącznie w oparciu o postanowienia ustawy o zamówieniach publicznych 

wraz z przepisami wykonawczymi do niej. 
 

§ 10 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia 

przepisów ogólnych. 

 

Sekretarz Rady Nadzorczej     Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Małgorzata Malesa-Gdula      Czesław Gągol  


