BIELSKO – BIAŁA, 1 WRZEŚNIA 2014

REGULAMIN PRZETARGU NA REZERWACJĘ MIEJSC DO HANDLOWANIA W NIEDZIELĘ
NA TERENIE BESKIDZKIEGO HURTU TOWAROWEGO S.A. W BIELSKU – BIAŁEJ

1. Przetarg jest publiczny (ustny).
2. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które:
• Posiadają aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej na prowadzenie
działalności handlowej,
• Uczestniczą w przetargu osobiście,
• Zapoznały się z regulaminem przetargu oraz z regulaminem zasad handlu w niedzielę.
3. W przetargu mogą uczestniczyć także osoby, które włączyły się do przetargu w trakcie jego
trwania, jeśli spełniają wymogi pkt 2 regulaminu.
4. Przetarg dotyczy wysokości miesięcznej stawki rezerwacji miejsca do handlowania w niedzielę na
terenie Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A. w Bielsku – Białej.
5. Stawka wywoławcza miesięcznej rezerwacji wynosi:
• Hala – 270,00 zł brutto (dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100),
• Wiata – 230,00 zł brutto (dwieście trzydzieści złotych 00/100),
• Droga – 210,00 zł brutto (dwieście dziesięć złotych 00/100),
6. Kwota tzw. postąpienia wynosi 10,00zł brutto (dziesięć złotych 00/100).
7. Zaoferowana stawka przestaje wiązać uczestników przetargu w przypadku, gdy inny uczestnik
zaoferuje kwotę wyższą.
8. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zaoferuje najwyższą stawkę i po trzykrotnym wezwaniu do
dalszych postąpień nikt nie zaoferuje kwoty wyższej przy zachowaniu warunku określonego
w pkt 7.
9. Zawarcie umowy na rezerwację miejsc do handlowania nastąpi w dniu zakończenia przetargu
przez zapłatę miesięcznej rezerwacji w wysokości ustalonej w drodze licytacji.
10. Przetarg przeprowadza osoba upoważniona przez Zarząd Spółki.
11. Prowadzący przetarg ma prawo odstąpić od prowadzenia przetargu bez podania uczestnikom
uzasadnienia tej decyzji.
12. Prowadzący przetarg może w każdej chwili przerwać przetarg, żądać przeprowadzenia
go w innym terminie, unieważniając w części lub w całości dotychczasowy przebieg przetargu.
13. Miejsca, których rezerwacja nie zostanie ustalona w drodze przetargu pozostają do dyspozycji
Spółki.
14. Z przebiegu przetargu sporządzony zostanie protokół, który podpisują wszyscy członkowie
komisji przetargowej.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.

