Regulamin w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na
wykonanie robót inwestycyjno-remontowych w Spóªdzielni
Mieszkaniowej 

Piotrowo

1. Zadaniem przetargu jest umo»liwienie wyboru
najkorzystniejszej spo±ród co najmniej dwóch
pisemnych ofert na wykonanie robót.

iii. dla pozostaªych robót wadium ustalane zostanie ka»dorazowo przez Zarz¡d Spóªdzielni,

2. Przetarg musi by¢ publiczny, nieograniczony
lub ograniczony.

7. Wadium ulega przepadkowi w razie cofni¦cia
lub zmiany oferty po ,rozpocz¦ciu przetargu
lub w razie wycofania si¦ oferenta, który wygraª przetarg, od zawarcia umowy na warunkach okre±lonych w ofercie.

3. Przetarg ogªasza si¦ w prasie codziennej, lokalnej. W przypadku przetargu ograniczonego
zapytania ofertowe wysyªane s¡ do wytypowanych oferentów.

8. Nie traci si¦ wadium w przypadku wycofania
oferty lub wprowadzenia zmian przed terminem
rozpocz¦cia przetargu.

4. Decyzj¦ o ogªoszeniu przetargu podejmuje Zarz¡d Spóªdzielni.

9. Zamawiaj¡cy zwraca wpªacone wadium po zako«czeniu przetargu, lecz nie pó¹niej jak nast¦pnego dnia. Wygrywaj¡cy przetarg otrzymuje wadium nast¦pnego dnia po zawarciu
umowy.

5. Przetarg organizuje i przeprowadza komisja powoªana ka»dorazowo przez prezesa Zarz¡du.
6. Ogªoszenie (zapytanie ofertowe ) powinno zawiera¢ :

10. Po zawiadomieniu o przyj¦ciu oferty, zmiana
warunków wykonania robót, uprawnia oferenta
do uchylenia si¦ do zawarcia umowy i »¡dania
zwrotu wadium.

(a) nazw¦ i siedzib¦ ogªaszaj¡cego przetarg,
(b) czy przetarg jest ograniczony czy te» nieograniczony (w przypadku ograniczonego
nale»y wskaza¢ oferentów, do których skierowane zostaj¡ zapytania ofertowe),

11. Oferent zobowi¡zany jest doª¡czy¢ do oferty
wyci¡g z aktu o utworzeniu jednostki przyst¦puj¡cej do przetargu, potwierdzaj¡cy, »e prol dziaªalno±ci oferenta odpowiada przedmiotowi przetargu, lub odpis odpowiednich dokumentów uprawniaj¡cych do prowadzenia takiej
dziaªalno±ci oraz dowód opªacenia wadium.

(c) termin rozpocz¦cia i miejsce przetargu,
(d) miejsce i termin w którym mo»na zapozna¢ si¦ z dokumentacj¡ projektow¡,
(e) zastrze»enie, »e zamawiaj¡cemu przysªuguje prawo swobodnego wyboru oferty, jak
te» uznania, »e przetarg nie daª rezultatu
bez podania przyczyn,

12. Przetarg skªada si¦ z cz¦±ci jawnej i niejawnej.
13. W cz¦±ci jawnej komisja przetargowa w obecno±ci oferentów :

(f) wysoko±¢ wadium :
i. w przypadku robót inwestycyjnoremontowych 1-5% warto±ci robót,
ii. w przypadku przetargów na lokale
u»ytkowe w wysoko±ci do 3 miesi¦cznego czynszu wynikaj¡cego z ceny wywoªawczej,

(a) stwierdza prawidªowo±¢ ogªoszenia przetargu oraz ilo±¢ otrzymanych ofert.
(b) otwiera koperty z ofertami i po wst¦pnej
analizie okre±la, które z nich odrzuca i dlaczego,
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22. Regulamin nie dotyczy przetargów wynikaj¡cych z Ustawy z dnia 10 czerwca 1994 (Dz.U.
nr 76) o zamówieniach publicznych w zakresie wykorzystania ±rodków publicznych. Z zastosowania regulaminu Zarz¡d mo»e odst¡pi¢,
je±li wymaga tego interes spóªdzielni, za zgod¡
Rady Nadzorczej. Z zastosowania regulaminu
Zarz¡d mo»e odst¡pi¢ tak»e samodzielnie, w
przypadku konieczno±ci pokrycia kosztów prac
ratuj¡cych mienie Spóªdzielni lub jej czªonków
lub kosztów napraw nagªych awarii i katastrof.

(c) zawiadamia obecnych oferentów ustnie, a
pozostaªych listownie o przewidywanym
terminie zako«czenia przetargu.
(d) przyjmuje do protokoªu zgªoszone przez
oferentów wyja±nienia lub o±wiadczenia.
14. Komisja przetargowa odrzuca oferty :
(a) nie odpowiadaj¡ce w sposób oczywisty
warunkom przetargu,
(b) zgªoszone po terminie.

23. Zlecenia na roboty okre±lone w pkt.21 o warto±ci ª¡cznej brutto nie przekraczaj¡cej 10000,- zª
zarz¡d dokonuje z wolnej r¦ki przy zastosowaniu zasad konkurencji rynkowej. Przedmiotowa
uchwaªa zarz¡du powinna zawiera¢ uzasadnienie wyboru wykonawcy prac. Odpis uchwaªy
zarz¡d zobowi¡zany jest przekaza¢ Radzie Nadzorczej.

15. W cz¦±ci niejawnej komisja przetargowa :
(a) dokonuje szczegóªowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejsz¡ z nich lub ustala,
»e »adna z ofert nie nadaje si¦ do przyj¦cia.
(b) podpisuje protokóª z uzasadnieniem zawartych w nim ustale« i wpisuj¦ dat¦ rozstrzygni¦cia, która jest dat¡ zako«czenia
przetargu.

24. Regulamin wchodzi w »ycie z dniem 1 kwietnia
2004 roku.

16. Z przebiegu przetargu sporz¡dza si¦ protokóª.
17. Wyniki przetargu podlegaj¡ zatwierdzeniu
przez Zarz¡d.
Regulamin niniejszy zostaª uchwalony przez

18. Zamawiaj¡cy zawiadamia niezwªocznie oferentów o wyniku przetargu.

Rad¦
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19. Wybrany w drodze przetargu wykonawca przygotowuje projekt umowy na wykonanie robót
lub otrzymuje projekt umowy przygotowany
przez Spóªdzielni¦.
20. Ustala si¦ obowi¡zkowe ogªaszanie przetargu
na roboty od warto±ci 8000,- kosztów ª¡cznych
brutto.
21. Ustala si¦ rodzaje robót i zobowi¡za« podlegaj¡cych przetargom:
(a) roboty budowlano-remontowe,
(b) roboty inwestycyjne,
(c) roboty remontowo-konserwatorskie,
(d) dzier»awa gruntu,
(e) najem lokali u»ytkowych,
(f) na dostaw¦ materiaªów i urz¡dze«
(g) przegl¡dy okresowe nieruchomo±ci,
(h) ubezpieczenia nieruchomo±ci.
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Mieszkaniowej

Piotrowo w dniu 13.05.2006 roku.

