Regulamin sprzedaży samochodów osobowych należących do MS TFI S.A.
§ 1.
Regulamin sprzedaży samochodów osobowych będących własnością MS TFI S.A. (zwany dalej
„Regulaminem”) określa zasady i sposób przeprowadzenia postępowania obejmującego sprzedaż
samochodów osobowych wchodzących w skład floty MS TFI S.A., określonych w załączniku nr 1 do
niniejszego Regulaminu, zgodnie z Uchwałą Zarządu MS TFI S.A. nr 06/01/2020 z dnia 22 stycznia 2020
roku.
§ 2.
1. Sprzedawcą samochodów jest ich właściciel, to jest MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z adresem siedziby ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której dokumentacja
rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000340312, o Numerze Identyfikacji
Podatkowej (NIP): 108 000 79 37, REGON: 142079359, o kapitale zakładowym w wysokości 1 500
000,00 zł - opłaconym w całości (dalej jako Sprzedawca, MS TFI S.A. lub Spółka).
2. Oferentem może być: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości
prawnej ze zdolnością prawną. Oferentem może być przedsiębiorca, jak i osobą (podmiot) nie prowadzącą
działalności gospodarczej.

§ 3.
1. Samochody będące przedmiotem sprzedaży są samochodami używanymi, wchodziły one w skład floty
samochodowej MS TFI S.A. i używane były przez różnych pracowników MS TFI S.A.
2. Oferent przed złożeniem oferty uprawniony jest do zbadania stanu samochodów w miejscu i czasie
wskazanym w ogłoszeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Złożenie przez oferenta oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją stanu technicznego samochodów
objętych postępowaniem.
4. Sprzedaż pojazdów nie należy do przedmiotu działalności MS TFI S.A.
§ 4.
1. Postępowanie obejmujące sprzedaż samochodów odbywa się w trybie przetargu pisemnego.
2. Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania określonego w ust. 1 powyżej wykonuje komisja
działająca na podstawie ,,REGULAMINU ZBYWANIA WYSOKOCENNYCH SKŁADNIKÓW
MAJĄTKU RUCHOMEGO PRZEZ MS TFI S.A. z dnia 12 czerwca 2019 roku" stanowiącego załącznik
nr 4.
§ 5.
1. Zbycie każdego z samochodów nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza.
2. Przeniesienie własności następuję z chwilą wydania samochodu kupującemu, przez które rozumie się
wydanie kluczyków, dowodu rejestracyjnego, dokumentu poświadczającego ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) oraz karty pojazdu (o ile była
wydana).
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§ 6.
1. Sprzedawca do chwili, o której mowa w §5 ust. 2 zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia i
warunków postępowania, zamknięcia postępowania lub jego części bez dokonania wyboru oferty oraz
do odwołania postępowania, odmowy zawarcia umowy, odstąpienia od umowy lub odmowy wydania
pojazdu, w każdym czasie bez podania przyczyny.
2. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu: zmiany treści ogłoszenia, zmiany warunków
postępowania, zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, odwołania postępowania,
niewybrania jego oferty, unieważnienia postępowania lub innego przypadku zakończenia
postępowania na jakimkolwiek jego etapie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy lub odmowy wydania pojazdu pomimo wygrania przez
kupującego przetargu, kupującemu nie przysługują żadne roszczenia, z wyjątkiem roszczenia o zwrot
wpłaconej ceny.
§ 7.
1. Warunkiem przystąpienia do postępowania określonego w § 4 ust. 1 jest złożenie oferty w zaklejonej
kopercie z dopiskiem ,,Postępowanie obejmujące sprzedaż samochodów należących do MS TFI S.A."
zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o sprzedaży i w niniejszym regulaminie.
2. W przypadku składania oferty na więcej niż jeden samochód, kwota wadium powinna stanowić sumę
wadium dla każdej z pozycji.
3. Wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez
Sprzedawcę. Wadium uważa się za wniesione z chwilą uznania rachunku bankowego wskazanego
przez Sprzedawcę.
4. Wadium będzie zdeponowane na rachunku bieżącym MS TFI S.A. i nie podlega oprocentowaniu.
5. Oferty niezawierające potwierdzenia wpłaty wadium w prawidłowej wysokości nie będą
rozpatrywane.
6. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu.
7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w ciągu 5
dni roboczych od dnia dokonania wyboru oferty.
8. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy:
1) uczestnik postępowania nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej,
2) uczestnik postępowania, który wygrał postępowanie, uchyli się od zawarcia umowy.
§ 8.
1.

Postępowanie jest ważne bez względu na liczbę oferentów, pod warunkiem, ze przynajmniej jeden
oferent, dla co najmniej jednego z przekazanych do sprzedaży samochodów, zaproponował co
najmniej cenę równą cenie wywoławczej.

2.

Postępowanie uważa się za zakończone wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z oferentów nie
przedstawił kompletnej oferty zawierającej cenę równą, co najmniej cenie wywoławczej lub nie
wpłynie żadna oferta.

§ 9.
1. Komisja organizuje postępowanie nie wcześniej niż 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia.
2. Oferenci składają ofertę, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszego regulaminu.
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3.

4.

5.

Komisja odrzuca ofertę, która:
1) została złożona po wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu), w niewłaściwym
miejscu, zawiera więcej niż jedną cenę ofertową,
2) nie zawiera wymaganych dokumentów, bądź zawiera dokumenty niekompletne,
nieczytelne lub budzące wątpliwość co do ich prawdziwości, bądź taką wątpliwość, że
złożenie wyjaśnień co do niej przez oferenta mogłoby prowadzić do uznania jej za nową
ofertę,
3) zawiera potwierdzenie wpłacenia wadium w niewłaściwej wysokości, lub do której nie
d o ł ą c z o n o dowodu wpłaty wadium,
4) nie zawiera co najmniej ceny wywoławczej.
Komisja po niejawnym otwarciu ofert dokonuje sprawdzenia ich kompletności, zgodności z
warunkami, określonymi w ogłoszeniu oraz dokonuje wyboru oferty, która przedstawia najwyższą
cenę.
Komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.
§ 10.

1. Postępowanie, o którym mowa w §4 ust.1 wygrywa ten oferent, który zaproponował najwyższą cenę.
2. W przypadku złożenia przez dwóch lub więcej oferentów ofert o najwyższej tej samej cenie,
Sprzedawca odrębnym pismem wyznaczy termin do złożenia ofert dodatkowych. Kupujący,
składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
3. Postępowanie uważa się za zakończone z wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do
dalszego postępowania lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny nabycia co najmniej równej cenie,
o której mowa w ust. 2 powyżej a także jeżeli komisja stwierdzi, że żaden oferent nie spełnia
warunków postępowania.
4. Wadium wniesione na poczet postępowania przez uczestników, którzy zaoferowali najwyższe oferty
o równej wysokości, zalicza się jako wadium wniesione do dalszego postępowania. Pozostałym
uczestnikom wadia są zwracane.
5. Wadium, o którym mowa w ustępie powyżej przepada, jeśli żaden z uczestników nie zaoferuje kwoty
wyższej, niż cena wywoławcza. Za termin zamknięcia przetargu uważa się datę przyjęcia przez
Zarząd Spółki protokołu Komisji z przeprowadzonego postępowania.
§ 11.
1. Zawarcie z oferentem, który zaproponował najwyższą cenę pisemnej umowy sprzedaży samochodu,
o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu, nastąpi nie później niż w
terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia o wynikach postępowania, o którym mowa w § 4 ust. 1,
z zastrzeżeniem §10 ust. 2 do ust. 5.
2. Wpłata ceny nabycia pomniejszonej o wysokość wniesionego wadium, winna być uznana na
rachunku bankowym sprzedawcy do 5 dni roboczych od ukazania się informacji o wynikach
postępowania na stronie internetowej sprzedawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy, ale jeszcze
przed jej podpisaniem. Z tytułu wpłaty ceny Sprzedawca wystawi fakturę VAT.
3. Wpłata, o której mowa w ust. 2 powyżej, winna zostać dokonana na rachunek bankowy, na który
wniesione zostało wadium.
4. Nabywca, który w terminie określonym w ust. 2 nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z
wyłonienia jego oferty jako najkorzystniejszej oraz złożone wadium.
5. Sprzedaż samochodu nastąpi z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej.
6. Po zawarciu umowy, o której mowa powyżej oraz zapłacie całkowitej ceny nastąpi wydanie pojazdu
zgodnie z § 5 ust. 2.
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§ 12.
Ochrona danych osobowych
1. W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych: email: iod@mstfi.pl
2. Jeżeli wykonanie niniejszego Regulaminu będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych
osobowych, strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) - a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a w razie
zastąpienia jej inną ustawą - ustawy, która ją zastąpi.
3. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania Umowy każda ze stron będzie
przetwarzać dane osobowe osób zatrudnianych przez drugą stronę lub współpracujących z drugą
stroną bądź podwykonawcą, drugiej strony na innej podstawie (w szczególności imię, nazwisko,
adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia), które zostaną wzajemnie udostępnione.
4. Wzajemne udostępnienie przez strony ww. danych osobowych nie następuje w celu ich powierzenia
do przetwarzania drugiej stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać
dalszego przetwarzania udostępnionych przez drugą stronę danych osobowych lub będą zbierać od
ww. osób inne dane osobowe lub je przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i
zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki administratora danych wynikające z przepisów o
ochronie danych osobowych. Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami
działania i zaniechania drugiej strony.
Załączniki:
Zał. nr 1 – OGŁOSZENIE PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ
UŻYWANYCH SAMOCHODÓW NALEŻĄCYCH DO FLOTY SPÓŁKI
Zał. nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY
Zał. nr 3 – WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY
Zał. nr 4 - REGULAMIN ZBYWANIA WYSOKOCENNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU
RUCHOMEGO PRZEZ MS TFI S.A.
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