
Uchwaia Nr 123/04
Zarz^du Robotniczej Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Praga"

z dnia 24.06.2004r.

w sprawie: przyjecia ,.Regulaminu postgpowania przetargowego w RSM ,,PraRa".

W wykonaniu postanowienia § 2 pkt 1 uchwaly nr 129/04 Rady Nadzorczej RSM ,,Praga" z dnia

15.06.2004r. Zarza_d RSM ,,Praga" postanawia, co nastejmje:

§1

PrzyJ3.c ,,Regulamin post^powania przetargowego w RSM ,,Praga", stanowia_cy zal^cznik do

niniejszej uchwaly.

§2
Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaly traci moc uchwaia nr 21/99 Zarza_du RSM ,,Praga"

z dnia 15.07.1999r.

§3

Uchwaia wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Zal^cznik do uchwaty nr 123/04
Zarzadu RSM ,,Praga"

z dnia 24.06.2004r.

REGULAMIN
post^powania przetargowego w RSM "Praga"

§1.
Regulamin okresla zasady i tryb przetargu lub konkursu ofert zwiqzanego z zawieraniem
umow cywilno - prawnych, ktorych strong jest RSM "Praga", na roboty remontowe,
konserwacyjne, dostawy i uslugi zwiqzane z dziafalnoscia^eksploatacyjna^.

§2.
Post^powanie przetargowe przeprowadza Komisja powotywana zgodnie z zasadami
wydanymi przez Rad§ Nadzorcza^ RSM "Praga" /zala_cznik do Uchwaly nr 129/04
zdnia15.06.2004r./.
Do zadah Komisji nalezy przeprowadzenie post^powania przetargowego,
dochowanie nalezytej starannosci przy wykonywaniu czynnosci okreslonych
w regulaminie oraz zachowanie poufnosci otrzymanych informacji, chyba
ze wlasciwe osoby wyrazity zgod§ na ich ujawnienie.

§3.
1. Cztonek Komisji nie moze brae udzialu w poste.powaniu przetargowym lub konkursie

ofert w charakterze oferenta.
2. Cztonek Komisji zostaje wyla^czony z poste.powania przetargowego lub konkursu

ofert jezeli w charakterze oferenta biorai. udziat: jego matzonek, wst^pni, zst^pni lub
rodzehstwo oraz podmioty gospodarcze, ktorych pakiety akcji ba.dz udziaJow
posiadaja. wymienione powyzej osoby lub jezeli osoby te sa_ cztonkami wtadz tych
podmiotow.

3. W post^powaniu nie moga^ brae udziatu oferenci, z ktorymi RSM "Praga" toczyia lub
toczy spor oraz oferenci, wobec ktorych wszcze^o post^powanie likwidacyjne,
uktadowe lub upadtosciowe.

4. W post^powaniu przetargowym lub konkursie ofert w charakterze oferenta nie moze
brae udziaJu pracownik RSM "Praga" lub podmiot gospodarczy, ktorego pakiet akcji
ba^dz udziatow jest w posiadaniu tego pracownika lub jest on cztonkiem wtadz tego
podmiotu.

5. Warunki okreslone w ust. 2 i 4 nie dotycza^ spotek dopuszczonych do publicznego
obrotu papierami wartosciowymi.



§4.
Pelnomocnik Zarza^du dokonujap wyboru oferty, w ramach uprawnien wynikaja_cych
z pkt.4 ,,a" ,,Zasad...", pisemnie dokumentuje zasadnosc podj^tych decyzji.
Dokumentacja ta podlega archiwizacji w Administracji Osiedla.

§5.
Przed przystapieniem do konkursu ofert Administracja Osiedla sporzadza:
1) przedmiar robot, ustug lub dostaw,
2) specyfikacjQ istotnych warunkow zamowienia, na ktora^skJadaja^sie;

- opis sposobu przygotowania oferty,
istotne dla Zamawiajqcego postanowienia, ktore zostanq. wprowadzone do tresci
zawieranej umowy,

- wysokosc optaty za materiaty przetargowe,
- wysokosc ewentualnego wadium,
- warunki ptatnosci za wykonane roboty.

Ponadto Administracja Osiedla kompletuje dokumentacj? ogolna, i techniczna. do
wglajdu.

§6.
Przed wszczQciem przetargu Administracja Osiedla:
1) sporzqdza kosztorys inwestorski na roboty obj^te post^powaniem,
2) przygotowuje dla oferentow slepe kosztorysy z przedmiarami robot,
3) przygotowuje specyfikacj^ istotnych warunkow zamowienia, na ktora^ sktadaja_ si§:

- opis sposobu przygotowania oferty,
- informacja o dokumentach, jakie maja^ dostarczyc oferenci,
- istotne dla Zamawiaja^cego postanowienia, ktore zostana, wprowadzone do tresci

zawieranej umowy,
- wszelkie wymagania, w szczegolnosci kwot§, dotyczqce wadium oraz

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
- wysokosc optaty za materiaty przetargowe,
- warunki piatnosci za wykonane roboty.

Ponadto Administracja Osiedla kompletuje dokumentacj§ ogolna^ i techniczna^ do
wglq.du.

§7.
Ogtoszenie powinno zawierac w szczegolnosci:
1) petna, nazw§ oraz adres zamawiajapego,
2) oznaczenie trybu post^powania przetargowego,
3) przedmiot post^powania przetargowego (w zaleznosci od zakresu umowy w uj^ciu

ogolnym lub szczegotowym),
4) miejsce i termin, w ktorym mozna zapoznac si§ z dokumentacjq. technicznq_,

szczegotowymi warunkami przetargu oraz warunkami jakie powinna spetniac oferta,
5) miejsce i termin skladania ofert oraz ich otwarcia,



6) wysokosc ewentualnego wadium,
7) zastrzezenie o mozliwosci uniewaznienia przetargu bez podania przyczyn.

§8.
1. Oferta powinna bye sporzqdzona w je_zyku polskim.
2. Termin sktadania ofert nie moze bye krotszy niz 14 dni od dnia ogtoszenia.
3. Oferta powinna zawierac w szczegolnosci:

1) nazw? i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzaja^ce jego status prawny,
2) date_ sporzajdzenia oferty, wskazanie i podpis osoby upowaznionej do

wystQpowania w imieniu oferenta,
3) szczegotowe okreslenie przedmiotu oferty,
4) okreslenie terminu waznosci oferty,
5) okreslenie ceny wraz z ewentualnym kosztorysem,
6) oswiadczenie oferenta o znajomosci warunkow przetargu i przyj?ciu ich bez

zastrzezeh,
7) dokumenty i referencje, okreslone przez Komisj§, pozwalaja^ce na zbadanie

wiarygodnosci ekonomicznej i technicznej oferenta.

§9-
Wptywajape oferty rejestrowane sq_w dzienniku korespondencji przychodzsicej.
Do czasu otwarcia ofert przez Komisj§ oferent moze wycofac lub zmienic ofert?.
Z zastrzezeniem §11. ust. 4 niedopuszczalne jest dokonywanie zmian oferty po jej
otwarciu.

§10.
Dla waznosci post^powania przetargowego wyboru nalezy dokonac sposrod co najmniej
3 ofert odpowiadaja^cych ustalonym warunkom. W przypadku braku wymaganej ilosci
ofert, tok dalszego post^powania okresla Zarza^d Spotdzielni na wniosek Petnomocnika
Zarza^du.

§11.
1. PostQpowanie przetargowe skiada si? z dwoch CZQSCJ, jawnej i zamkni?tej.
2. Otwarcie ofert nast?puje w miejscu i terminie okreslonym w ogloszeniu w cz?sci

jawnej poste.powania. Komisja sporza^dza list? zlozonych ofert oraz po wst?pnej
analizie stwierdza, ktore z ofert odrzuca ze wzgl?du na niespelnienie wymogow
formalnych okreslonych w § 8.

3. W cz?sci zamkni?tej post?powania Komisja dokonuje szczegotowej analizy ofert,
oceniaja^c oferty pod wzgl?dem merytorycznym, a w szczegolnosci zgodnosci ofert
z warunkami przetargu, terminami lub harmonogramem wykonania przyszlej umowy
oraz proponowana^ cena^ wraz z kosztorysem i warunkami ptetnosci.

4. Po dokonaniu analizy ofert, w uzasadnionych przypadkach, a w szczegolnosci przy
porownywalnosci zlozonych ofert lub mozliwosci wynegocjowania warunkow
szczegofowych korzystniejszych dla RSM "Praga", Komisja powinna podja^c



rokowania z wybranymi oferentami, w ramach ktorych oferenci sprecyzuja^ lub
zmodyfikuja^ ztozone oferty.

§12.
1. Po dokonaniu analizy ofert oraz przeprowadzeniu ewentualnych rokowari Komisja

wi^kszosciq. gtosow dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub podejmuje decyzj§
o nieprzyjQciu zadnej z ofert.

2. Z postepowania przetargowego Komisja sporza^dza protokot wg wzoru
opracowanego przez Zarzajd.

3. Protokot podpisuja^ wszyscy cztonkowie Komisji. Cztonek Komisji nie zgadzajqcy si?
z dokonanym wyborem, moze ta. okolicznosc odnotowac w protokole, podaja^c
jednoczesnie uzasadnienie swojego stanowiska.

4. Protokot, do ktorego zaJa^cza s\q kopi§ ogtoszenia lub indywidualnego zaproszenia
do skladania ofert, kopi? szczegotowych warunkow przetargu oraz wszystkie ztozone
oferty, podlega archiwizacji w Administracji Osiedla.

5. Protokot z wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja przekazuje do zatwierdzenia
Zarza^dowi Spotdzielni.

6. Komisja lub Zarzajd Spoldzielni moze uniewaznic przetarg lub konkurs ofert bez
podania jego uczestnikom przyczyny. O uniewaznieniu przetargu lub konkursu ofert
Administracja Osiedla bezzwlocznie powiadamia oferentow, ktorych to dotyczy.

§13.
1. Zarzqd Spotdzielni moze podja^c inna^ decyzj? niz wskazywana w protokole Komisji.

O decyzji innej niz we wniosku Komisji ZarzajJ pisemnie informuje KomisjQ wraz
z uzasadnieniem.

2. Po decyzji Zarzqdu Spotdzielni, o dokonaniu wyboru oferenta lub o nie przyj^ciu
zadnej z ofert Administracja Osiedla zawiadamia pisemnie wszystkich oferentow,
ktorych oferty byty rozpatrywane w cz^sci zamkni^tej post^powania.

§14.
1. Wadium ztozone przez oferenta, ktory wygrat przetarg ulega zarachowaniu na poczet

rozliczeh z tytutu zawartej umowy.
2. Wadium ztozone przez pozostatych oferentow podlega zwrotowi w terminie

poczawszy od trzeciego dnia po ogtoszeniu wynikow przetargu.

§15.
Niniejszy Regulamin wchodzi wzycie z dniem 24 czerwca 2004r.
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