OGŁOSZENIE
POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PUBLICZNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO
NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA AKTYWÓW TRWAŁYCH
a) Reaktora AIX G5 WW, rok produkcji 2015 marki AIXTRON SE, nr seryjny 1001 702021
b) Reaktora CVD model: Custom Graphine System, rok produkcji 2014, marki CVD
Equipment Corporation, nr seryjny S/N: J6163
c) urządzenia Skruber Cleansorb Fabliane CS200FS z instalacją
BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ NANO CARBON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego
Spółka Nano Carbon sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 133, zwana
dalej Sprzedawcą.
2.

Rodzaj i forma postępowania przetargowego

Przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych.
3.

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Siedziba Sprzedawcy znajdująca się w Warszawie, kod pocztowy 01-919, przy ul. Wólczyńskiej 133
budynek nr 6 pokój 329. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.04.2021r. o godzinie 11:00.
4.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik aktywów trwałych

Urządzenia będące przedmiotem przetargu można oglądać przy ul. Wólczyńskiej 133 w Warszawie w
dni robocze począwszy od dnia ogłoszenia o przetargu w godzinach 9:00 – 15:00 po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 781-910-037.
5.

Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych składników składnik aktywów trwałych oraz cena
wywoławcza

a) Reaktor AIX G5 WW, rok produkcji 2015 marki AIXTRON SE, nr seryjny 1001 702021. Urządzenie
uszkodzone, wymaga naprawy; Cena wywoławcza 2.418.500,00 (dwa miliony czterysta osiemnaście
tysięcy pięćset 00/100) PLN netto
b) Reaktor CVD model: Custom Graphine System, rok produkcji 2014, marki CVD Equipment
Corporation, nr seryjny S/N: J6163; Cena wywoławcza 1.195.900,00 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy dziewięćset 00/100) PLN netto
c) urządzenia Skruber Cleansorb Fabliane CS200FS z instalacją, cena wywoławcza 45.500,00
(czterdzieści pięć tysięcy pięćset 00/100) PLN netto.
Każde z urządzeń wymienionych w pkt 5 a, b, c stanowi odrębną pozycję przetargową i wymaga
złożenia indywidualnej oferty.

6.

Wymogi oferty

1. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
a) określenie urządzenia, którego oferta dotyczy;
b) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; telefon kontaktowy, adres e-mail;
c) oferowaną cenę netto dla urządzenia i potwierdzenie określonej przez Sprzedającego formy i
sposobu jej zapłaty;
d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym urządzenia będącego przedmiotem
przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
e) oświadczenie o akceptacji całości treści Regulaminu przetargu;
f) datę w której oferta została sporządzona i podpis oferenta (w przypadku osób prawnych i jednostek
organizacyjnych podpis powinny złożyć osoby uprawnione do reprezentacji);
g) numer konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium w przypadku konieczności jego
zwrotu.
2. Do oferty należy dołączyć:
• w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć urządzenie w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą - aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,
• w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów stających do przetargu (podlegających
rejestracji) – aktualny wypis ze stosownego rejestru dokument potwierdzający prawo do
reprezentowania przez osoby występujące w imieniu tych podmiotów wystawiony nie wcześniej niż
jeden tydzień przed terminem przetargu, statut lub umowę spółki, ewentualnie właściwe
pełnomocnictwa wraz z notarialnym oświadczeniem podpisu .
3. Oferta i załączniki do niej muszą być sporządzone w języku polskim a w przypadku obcojęzycznych
dokumentów należy przedstawić ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza
przysięgłego.
7.

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty

Ofertę należy dostarczyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej „Oferta na zakup
Reaktora AIX G5 WW” albo „Oferta na zakup Reaktora CVD” albo „Oferta na zakup urządzenia Skruber
Cleansorb Fabliane CS200FS z instalacją”- nie otwierać przed dniem 26.04.2021r. przed godz. 11:00”
osobiście lub za pośrednictwem dowolnej firmy świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie na adres:
Nano Carbon sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy przy ul. Wólczyńskiej 133,
bud. Nr 6 pokój 329, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2021 r. do godz. 10:00
Oferta jest wiążąca przez 30 dni.
8.

Wadium
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, złożenie
oferty oraz wniesienie wadium dla:
a) Reaktora AIX G5 WW, rok produkcji 2015 marki AIXTRON SE, nr seryjny 1001 702021
120.925,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć pięćdziesiąt 00/000
złotych ) PLN tj. 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego środka trwałego w terminie i
wysokości wskazanym w ogłoszeniu.

b) Reaktora CVD model: Custom Graphine System, rok produkcji 2014, marki CVD Equipment
Corporation, nr seryjny S/N: J6163 59.795,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset
dziewięćdziesiąt pięć 00/000 złotych ) PLN tj. 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego środka
trwałego w terminie i wysokości wskazanym w ogłoszeniu.
c) urządzenia Skruber Cleansorb Fabliane CS200FS z instalacją 2.275,00 zł (dwa tysiące
dwieście siedemdziesiąt pięć 00/000 złotych ) PLN tj. 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego
środka trwałego w terminie i wysokości wskazanym w ogłoszeniu.
2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
3. Wadium należy uregulować przelewem na rachunek Sprzedawcy w banku BNP PARIBAS , nr 27
1750 1064 0000 0000 2184 1455 w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze przed dniem
upływu terminu składania ofert.
4. Dla ustalenia, czy wadium zostało prawidłowo wniesione, liczy się data wpływu środków na
rachunek bankowy Sprzedawcy. Zaleca się w tytule płatności umieszczenie dopisku: „Wadium
– przetarg na sprzedaż Reaktora AIX G5 WW ” albo „Wadium – przetarg na sprzedaż Reaktora
CVD” albo „Wadium – przetarg na sprzedaż urządzenia Skruber Cleansorb Fabliane CS200FS
z instalacją”.
5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte (zostały odrzucone),
zwraca się niezwłocznie po dokonaniu wyboru (lub odrzucenia oferty), na podany w ofercie
numer konta.
6. W przypadku braku w ofercie numeru konta na który wadium ma zostać zwrócone kwota
zostanie zwrócona na konto z którego oferent wpłacił wadium.
7. Wadium złożone przez wyłonionego nabywcę zalicza się na poczet ceny zakupu.
8. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli nabywca, którego oferta zostanie przyjęta,
uchyli się od zawarcia umowy.

9.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a) nie zawiera niezbędnych danych, o których mowa w pkt. 7 ust. 1 i 2 lub są one niekompletne,
nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za
nową ofertę;
b) zawiera oferowaną cenę niższą od ceny wywoławczej
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia oferenta pisemnie.
10.
1.

Inne informacje:
W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

a) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Sprzedającego,
b) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
c) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w ust. 1 pkt a i b,
d) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
2. Przedmioty przetargu, stanowią własność Sprzedającego, są wolne od wad prawnych,
3. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za urządzenie objęte
przedmiotem przetargu.

4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę całkowitej
ceny nabycia, w terminie określonym przez Sprzedającego, w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 133, na
podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.
5. Wszelkie koszty, opłaty i podatki ponosi Kupujący.
6. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez
podania przyczyn.
7. Regulamin przetargu stanowi Załącznik do niniejszego ogłoszenia

Likwidator Spółki Nano Carbon sp. z o.o. w likwidacji

Załącznik:

REGULAMIN
POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PUBLICZNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO
NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH
d) Reaktora AIX G5 WW, rok produkcji 2015 marki AIXTRON SE, nr seryjny 1001 702021
e) Reaktora CVD model: Custom Graphine System, rok produkcji 2014, marki CVD
Equipment Corporation, nr seryjny S/N: J6163
f) urządzenia Skruber Cleansorb Fabliane CS200FS z instalacją
BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ
NANO CARBON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
§1
1. Organizatorem pisemnego przetargu nieograniczonego, zwanego dalej przetargiem, jest Spółka
Nano Carbon sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 133, zwany dalej
Sprzedawcą. Przedmiotem postępowania przetargowego jest sprzedaż będących własnością
Sprzedawcy:
a) Reaktora AIX G5 WW, rok produkcji 2015 marki AIXTRON SE, nr seryjny 1001 702021.
Urządzenie uszkodzone, wymaga naprawy; Cena wywoławcza 2.418.500,00 (dwa miliony
czterysta osiemnaście tysięcy pięćset 00/100) PLN netto
b) Reaktora CVD model: Custom Graphine System, rok produkcji 2014, marki CVD Equipment
Corporation, nr seryjny S/N: J6163; Cena wywoławcza 1.195.900,00 (jeden milion sto
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset 00/100) PLN netto
c) urządzenia Skruber Cleansorb Fabliane CS200FS z instalacją, cena wywoławcza 45.500,00
(czterdzieści pięć tysięcy pięćset 00/100) PLN netto.
2. Każde z urządzeń wymienionych w pkt 1 a, b, c stanowi odrębną pozycję przetargową i wymaga
złożenia indywidualnej oferty.
§2

Wszczęcie postępowania następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu w siedzibie
Sprzedawcy znajdującej się w Warszawie (01-919) przy ul. Wólczyńskiej 133 budynek nr 6 pokój 329
oraz na stronie internetowej www.nano-carbon.pl, na podmiotowej stronie internetowej Polskiej
Grupy Zbrojeniowej S.A. i KGHM TFI S.A.
§3
Do przetargu mogą przystąpić wszyscy oferenci zainteresowani kupnem środków trwałych
wymienionych w ogłoszeniu o przetargu, tj. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej.
§4
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, złożenie oferty
oraz wniesienie wadium w wysokości dla:
a) Reaktora AIX G5 WW, rok produkcji 2015 marki AIXTRON SE, nr seryjny 1001 702021
120.925,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć pięćdziesiąt 00/000 złotych )
PLN tj. 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego środka trwałego w terminie i wysokości
wskazanym w ogłoszeniu.
b) Reaktora CVD model: Custom Graphine System, rok produkcji 2014, marki CVD Equipment
Corporation, nr seryjny S/N: J6163 59.795,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset
dziewięćdziesiąt pięć 00/000 złotych ) PLN tj. 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego środka
trwałego w terminie i wysokości wskazanym w ogłoszeniu.
c) urządzenia Skruber Cleansorb Fabliane CS200FS z instalacją 2.275,00 zł (dwa tysiące dwieście
siedemdziesiąt pięć 00/000 złotych ) PLN tj. 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego środka
trwałego w terminie i wysokości wskazanym w ogłoszeniu.

2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
3. Wadium należy uregulować przelewem na rachunek Sprzedawcy w banku BNP PARIBAS o nr: 27
1750 1064 0000 0000 2184 1455 w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze przed dniem upływu
terminu składania ofert.
4. Dla ustalenia, czy wadium zostało prawidłowo wniesione, liczy się data wpływu środków na
rachunek bankowy Sprzedawcy. Zaleca się w tytule płatności umieszczenie dopisku: „Wadium –
przetarg na sprzedaż Reaktora AIX G5 WW ” albo „Wadium – przetarg na sprzedaż Reaktora CVD”
albo „Wadium – przetarg na sprzedaż urządzenia Skruber Cleansorb Fabliane CS200FS z
instalacją”.
5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte ( zostały odrzucone), zwraca
się niezwłocznie po dokonaniu wyboru (lub odrzucenia oferty), na podany w ofercie numer konta.
6. W przypadku braku w ofercie numeru konta, na które wadium ma zostać zwrócone kwota zostanie
zwrócona na konto z którego oferent wpłacił wadium.
7. Wadium złożone przez wyłonionego nabywcę zalicza się na poczet ceny zakupu.

8. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli nabywca, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się
od zawarcia umowy.
9. Potwierdzeniem wpłaty wadium będzie kserokopia dowodu dokonania przelewu załączona do
oferty.
§5
1. Cena oferty nie może być niższa od ceny wywoławczej.
2. Urządzenia będące przedmiotem przetargu można oglądać przy ul. Wólczyńskiej 133 w Warszawie
w dni robocze począwszy od dnia ogłoszenia o przetargu w godzinach 9:00 – 15:00 po
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 793 970 586.
3. Specyfikacja techniczna urządzeń Reaktora AIX G5 WW, rok produkcji 2015 marki AIXTRON SE, nr
seryjny 1001 702021, Reaktora CVD model: Custom Graphine System, rok produkcji 2014, marki
CVD Equipment Corporation, nr seryjny S/N: J6163, Skruber Cleansorb Fabliane CS200FS z
instalacją znajduje się w siedzibie Sprzedawcy i jest do wglądu w dni robocze począwszy od dnia
ogłoszenia o przetargu w godzinach 9:00 – 15:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
terminu pod numerem telefonu 793 970 586.

4. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Sprzedającego
2) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
3) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w ust 1,
4) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
§6
0. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
f) określenie urządzenia, którego oferta dotyczy;
g) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; telefon kontaktowy, adres e-mail ;
h) oferowaną cenę netto dla urządzenia i potwierdzenie określonej przez Sprzedającego formy i
sposobu jej zapłaty;
i) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym urządzenia będącego przedmiotem
przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
j) oświadczenie o akceptacji całości treści Regulaminu przetargu;
f) datę w której oferta została sporządzona i podpis oferenta;
g) numer konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium w przypadku konieczności jego
zwrotu.
2. Do oferty należy dołączyć :

• w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć urządzenie w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą - aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,

• w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów stających do przetargu (podlegających
rejestracji) – aktualny wypis ze stosownego rejestru dokument potwierdzający prawo do
reprezentowania przez osoby występujące w imieniu tych podmiotów wystawiony nie wcześniej niż 1
tydzień przed terminem przetargu, statut lub umowę spółki, ewentualnie właściwe pełnomocnictwa
wraz z notarialnym oświadczeniem podpisu .
3. Oferta i załączniki do niej muszą być sporządzone w języku polskim a w przypadku obcojęzycznych
dokumentów należy przedstawić ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza
przysięgłego.
4. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
§7
1. Ofertę należy dostarczyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej „Oferta na zakup
Reaktora AIX G5 WW” albo „Oferta na zakup Reaktora CVD” albo „Oferta na zakup urządzenia
Skruber Cleansorb Fabliane CS200FS z instalacją” - nie otwierać przed dniem 26.04.2021r. przed
godz. 11:00” osobiście lub za pośrednictwem dowolnej firmy świadczącej usługi pocztowe lub
kurierskie na adres: Nano Carbon sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (01-919) przy ul.
Wólczyńskiej 133, bud. Nr 6 pokój 329 - Sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
26.04.2021r. do godz. 10:00.
2. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Sprzedającego, a nie data jej wysłania
przesyłką pocztową lub kurierską.
3. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym w ust.1, zostaną zwrócone oferentom, bez ich
otwierania, bez względu na powód opóźnienia.
§8
1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.04.2021r. o godzinie 11:00 w siedzibie Nano Carbon sp. z
o.o. w likwidacji w Warszawie (01-919) przy ul. Wólczyńskiej 133, bud. Nr 6 pokój 329.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Oferent, który złoży ofertę po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub nie wniesie
wadium w wyznaczonym terminie nie zostanie dopuszczony do udziału w przetargu.
4. Odrzuceniu podlega oferta która:
c) nie zawiera niezbędnych danych, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 lub są one niekompletne,
nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za
nową ofertę;
d) zawiera oferowaną cenę niższą od ceny wywoławczej
5. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia oferenta pisemnie.

6. Termin związania ofertą określa się na 30 dni od dnia otwarcia ofert.
§9
0. Sprzedawca dokona porównania ofert, wybierając ofertę z najwyższą zaproponowaną ceną.
1. W przypadku rozbieżności pomiędzy zaoferowaną ceną wpisaną liczbowo a ceną wpisaną słownie,
Sprzedawca bierze pod uwagę cenę wyższą.
2. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało jednakową najwyższą cenę, komisja przetargowa
postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. Sprzedawca
przekazuje stosowne zawiadomienie zainteresowanym oferentom, w szczególności informuje o
terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.
3. Informacje o wyniku przetargu zostaną zamieszczone w siedzibie Sprzedawcy znajdującej się w
Warszawie (01-919) przy ul. Wólczyńskiej 133 budynek nr 6 pokój 329 oraz na stronie internetowej
Sprzedawcy www.nano-carbon.pl, na podmiotowej stronie internetowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej
S.A. i KGHM TFI S.A.
4. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, otrzyma Fakturę VAT Proforma ze
stawką podstawową podatku VAT – 23%
5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) w
terminie wskazanym na Fakturze VAT Proforma nie dłuższym niż 7 dni, na konto bankowe Sprzedawcy.
6. Wydanie urządzenia nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego niezwłocznie po uznaniu
rachunku bankowego Sprzedającego całkowitą ceną nabycia.
7. Nabywcy, który nie wniósł zapłaty nie przysługuje roszczenie o wydanie urządzenia, a Sprzedawcy
przysługuje prawo odstąpienia od sprzedaży oraz zatrzymania wniesionego wadium.

§ 10
1. Komisja przetargowa z przebiegu postępowania sporządza protokół, który powinien zawierać:
1/ określenie miejsca i czasu przetargu,
2/ imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,
3/ wysokość ceny wywoławczej za urządzenie,
4/ zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie,
5/ najwyższą cenę zaoferowaną za urządzenie,
6/ imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania (siedzibę) nabywcy,
7/ wysokość ceny nabycia i oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny,
8/ wnioski i oświadczenia osób obecnych przy przetargu,

9/wzmiankę o odczytaniu protokołu,
10/podpisy osób prowadzących przetarg.
2. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym
wzmiankę w protokole z przetargu; taką samą wzmiankę należy uczynić o wpłaceniu w przepisanym
terminie ceny nabycia.
3. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji
przetargowej, po czym zatwierdza go Zarząd Sprzedającego.
§11
0. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu, w każdym czasie,
bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. W takim przypadku wpłacone przez
oferentów wadium zostanie niezwłocznie zwrócone, bez wyboru którejkolwiek z ofert.
1. W przypadku opisanym w ust. 1 niniejszego paragrafu oferentom nie przysługują jakiekolwiek
roszczenia wobec Sprzedawcy z tego tytułu.
2. W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
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