Zarządzenie
RektoraAkademiiMuzycznejim. l.J.paderewskiego
w poznaniu
Nr L5l2O22z dnia 10 maja2022r,
w sprawie powołaniastałejKomisji Przetargowejdo przeprowadzaniaprzetargów publicznych
na sprzedażskladnikówrzeczowychmajątkuruchomegoSkarbuPaństwa
1. Na podstawieart. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższyminauce (Dz'U. z2of2 r. poz. 574,zpoźn.zm'),paragrafu10 ust.2 rozporzqdzenia
Rady Ministrów z dnia 21 października2ot9 r' w sprawie szczegółowegosposobu
gospodarowaniasktadnikamirzeczowymimajqtkuruchomegoSkarbuPaństwa(Dz. U. poz.
2oo4, z późn.zm.) , powołujęstałqKomisjęPrzetargowqdo przeprowadzania
przetargów
pub|icznychna sprzedażskładnikówrzeczowychmajqtkuruchomegoSkarbuPaństwa,da|ej
jako ,,Komisja,,,
w składzie:
r
o
o
o
.
.

- Przewodniczqcy,
TadeLszCieś|ak
GrzegorzHajduk- Sekretarz,
KrzysztofKrotoschak- Członek,
JanuszJakobsze- Członek,
JoannaTadych- Członek,
JakubSzewczyk- Członek,

- Członek'
JoannaMościńska
2' Komisjapracujew składzie
minimumtrzechosób.
3' Pracami Komisji kierujejej Przewodniczqcy,
a w przypadkujego nieobecności,
Sekretarz
lub innaosobaze składuKomisjiwskazanaprzezKanc|erza.
4' Komisjaw szczególności
wykonujenastępujqce
czynności:
a) Przygotowuje
przetargu
ogłoszenie
o
wrazzzałqcznikami,
b) Pub|ikujeogłoszenie
o przetarguw B|Pna właściwej
stronieinternetowej,
c) Zamieszczaogłoszenie
o przetarguw miejscupub|icznie
dostępnymna tablicyogłoszeń,
d) Usta|aIiczbęzgłoszonych
ofert,
e) Sprawdzawniesienie
wymaganego
wadiumwe wskazanym
terminieiformie,
f) otwiera koperty z ofertami złożoneW Wyznaczonymterminie i miejscuwskazanym
w ogłoszeniu
o przetargupub|icznym,
g) odrzuca ofertę z|oŻonqpo Wyznaczonymterminie,w niewłaściwym
miejscu|ub przez
.

oferenta,który wniósłwadium, a takżejeże|ioferta nie zawierawymaganychdanych
i dokumentów,|ubsq one niekomp|etne,
nieczyte|ne
|ubbudzqinnqwqtp|iwość,
zaśjej
uzupełnienie
|ubzłożenie
wyjaśnień
mogłobyprowadzićdo uznaniajej za nowqofertę,
h) Zawiadamianiezwłocznie
oferentao odrzuceniujego oferty,
i) Wybieraoferenta,który zaoferował
najwyższq
cenę,
j) Zawiadamiaoferentówo wynikuprzetargu,
k) Sporzqdzaprotokółz przebieguprzetargu,który zawieraw szczegó|ności:
o okreś|enie
miejscai czasuprzetargupub|icznego;
r
o
.
o

j;
wysokość
cenywywoławcze
zestawienieofert,które wpłynęty
w odpowiedzina ogłoszenie
o przetargu
publicznym;
najwyzszqcenęzaoferowanqza przedmiotsprzedaży;
imiĘ,nazwiskoi miejscezamieszkania
|ubfirmęi siedzibęnabywcy;

.
o
r

Wysokość
cenynabyciai oznaczeniekwoty,jakq nabywcauiścił poczet
na
ceny;
wnioskii oświadczenia
członkówkomisjiprzetargowej;

imionai nazwiskaoraz podpisyczłonkówkomisjiprzetargowej;
wzmiankęo uiszczeniu
|ubnieuiszczeniu
cenynabyciaprzeznabywcęw terminie7
dni od dniazawarciaumowysprzedaży,
5 . ProtokółzatwierdzaRektor|ubosobaupoważnion przezRektora.
a
6. Komisjaprzeprowadza
przetargpub|iczny
w oparciuo Regu|amin,
który jest załqcznikiem
nr 1
do Zarzqdzenia.
7. Jeżelizmiany rozporz4dzenia
Rady Ministrów z dnia 21' października
2019 r. w sprawie
szczegółowegosposobu gospodarowaniaskładnikami
rzeczowymi majqtku ruchomego
SkarbuPaństwa(Dz.U. poz' 2004,z poźn'zm.) majq
wpływna treśćRegu|aminu,
to nalezy
niezwłocznie
przygotować
i wprowadzićodpowiedniezmianyRegu|aminu.
8. Zobowiqzuję
Kanc|erza
do przygotowania
zmianRegulaminu,
o którychmowaW pkt.7'
9. Zarzqdzenie
wchodziw życiez dniempodpisania.
10. fa|qcznik:
1) Regu|aminprzeprowadzeniaprzetargupublicznego
na sprzedażyskładnikówrzeczowych
majqtkuruchomegoo wartościprzekraczajqcej
2 000 zł,a nieprzekraczajqcej200000 zt
o

7"inftrw.
,ar,

