
Załącznik nr,t do Ogłoszenia o przetargu

REGULAMIN PMETARGU PUBLlczNEGo USTNEGo (LlcYTAcJl)
na sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia

§ 1.
Organizatorem ustnego przetargu publicznego ustnego (licytacji), zwanego dalej
,,przetargiem" jest Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie przy
ul. Drogowców 2, 83-400 Kościerzyna.

§2.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia
przetargu lub jej odwołania bez podania przyczyn.

§3.
1 . W przetargu mogą brać udział osoby flzyczne i osoby prawne.
2. Sprzedaz odbędzie się w trybie otwańej licytacji.
3. Cena wywoławcza jest ceną brutto w wysokości 2600,00 złotych.
4, Udział w przetargu wymaga wniesienia wadium.
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z niniejszym

regulaminem oraz wpłacenie wadium wynoszącego 10% ceny wywoławczej w
wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu oraz okazanle
Kom isj i P rzeta rgowej §owod u wpłaty p rzed otwarciem przetargu.

6. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Organizatora
Przetargu Pub]icznego Ustnego (licytacji): 79 8328 0007 2001 0012 1806
0011 z adnotacją ,,Wadium - sprzedaż samochodu osobowego Skoda
Octavia".

7. Organizator A^lraca wadium wszystkim uczestnikom przetargu niezwłocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postępowania, z
wyjątkiem uczestnika, którego ofeńa została wybrana jako najkorzystniejsza.

§4.
Czynności zwlązane z przeprowadzeniem pzetargu wykonuje komisja przetargowa
w składzie co najmniej 3-osobowym,

§5.
1. Przetarg prowadzi członek komisji przetargowej, zwany dalej ,,prowadzącym

licytację".
2. Po otwarciu przetargu prowadzący licytację podaje do publicznejwiadomości:

. Przedmiot przetargu;

. cer]g wywoławczą;
o wysokość minimalnego postąpienia;
o termin uiszczenia ceny nabycia;
. zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, które zasĄ po

ogłoszeniu przetargu;
o Dazwy (firm) lub imiona i nazwiska licytantów, ktorzy wpłacili wadium i zostali

dopuszczeni do przetargu.
3. Osoby fizyczne przystępujące do przetargu powinny legitymować się dowodem

osobistym a osoby prawne aktualnym odpisem KRS. Przedstawiciele osób



4.

5.

6.

7.

8.
9.

prawnych występujące w przetargu winni legitymować się stosownym
umocowaniem do występowania w imieniu osoby prawnej,
Przetarg rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika majątku
ruchomeg o przeznaczonego do sprzedazy.
Uczestnicy przetargu - licytanci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki
przed trzykrotnym wywołaniem nie ma dalszych postąpień.
Zaoferowana cena przestaje wiązac licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę
v,tyŻszą.
Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim
ogłoszeniu zamyka przetarg i ogłasza licytanta, ktory zaoferował najwyższą cenę.
Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu licytacji,
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jezeli
przynajmniej jeden uczestnik zaoferował cenę wywoławczą powiększoną o
minimalne postąpienie.

§6

1. Komisja przetargowa sporządza z przebiegu przetargu protokół, który powinien
w szczególności zawierać,,
. określenie miejsca iczasu orazrodzĄ przetargu;
o imiona i nazwiska członków komisji pzetargowej;
. wysokość ceny wywoławczej;
o nąwższą cenę zaoferowanąza przedmiot przetargu;
. imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;
. wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet

ceny.

2. Protokół przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie
komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona jako nabywca.

§7
Nabywca jest zobowiązany zapłaclć cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu
przetargu, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia
przetargu.

§8
\Ąłldanie przedmiotu spzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny
nabycia.

§9
Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaz samochodu osobowego
Skoda Octavia zostanie umieszczone na stronie internetowej Zarządu Dróg
Powiatowych w Kościerzynie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora.
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