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Regulamin
przeprowadzenia przetargn ustnego nieo graniczonego na sprzedaż

autobusu szkolnego

s1-
Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaŻautobusu szkolnego markiJelcz L090M o numerze rejestracyjnym WoRl8080.

$2.
l. Przetarg ustny nieograniczony ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.
2' Przetarg jest wazny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeŻe|i ptzynajmniej jeden
uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

$3.
ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w
Biuletynie Informacji Publicznej (http:iibip.ąndrzęjęlvo.pl), atakze na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Andrzejewie co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

$4.
l . W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jezeli spełniają wszystkie warunki zawarte w
ogłoszeniu o przetargu oraz podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i stanem

przedm i otem przetargu.
2. osoba ftzyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadaó dowód osobisty a osoba
reprezentująca osobę prawną pełnomocnictwo, dowód osobisty oraz aktualny wypis z rejestru
sadowego.

ss.
Czynności związane z przęprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa, powołana przez

Wojta spośród pracowników Urzędu Gmirry Andrzejewo'

só.
1. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg przekazując uczestnikom przetargu
informacje zawartę w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób lub
nazwy firm, które wniosły wadium oraz złoŻyĘ oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu
i stanęm technicznYm przedmiotu przetargu, a tym Samym zostały dopuszczone do przetargu'

2' Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przęIargu, Że po trzecim wywołaniu i

przybiciu najwyŻszej zaoferowanej ceny dalsze postąpienie nie zostanie podjęte.

3. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, zĘm Że postąpienie nie moze
wynosió mniej niż 100 zł, z zaokrąg|eniem w gorę do pełnych setek złotych.
4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia do czasu trzykrotnego wywołania
najwyższej ceny.



5. Po ustaniu zg]aszanych postąpień, przewodniczący komisji przetargowej wywofuje trzykrotnie
ostatnią zaoferowaną cenę' a następnie ogłasza imię i nazwisko albo naTwę firmy, która zaoferowała
najvłyŻszą.
6. Przetarg jest wazny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę
vlyŻszą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie.
-l . Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zapłació ustaloną w aukcji cenę przelewem na rachunęk
bankowy _Urząd Gminy Andrzejewo: Bank Spółdzielczy oddział w Andrzejewie Nr
828923104707000819Ż0070001 przed zawarciem umowy kupna - sprzedaĘ, w terminie i w sposób
umożliwiający potwierdzenie wpĘwu środków na konto.

$7.
l . Komisja przetargowa sporządza protokół z przęprowadzonego przetargu, który powinien zawięraó
w szczególności:
1) okreś|enie miejsca i czasu przetargl,
2) imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej,

3) wysokość ceny wywoławczej,
4) na.iwyższą cenę zaoferowan ą za ptzedmiot sprzedaĘ,
5) imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamięszkania nabyłvcy lub jego siedzibę,
6) wysokość ceny nabyciai oznaczenie kwoĘ jaką nabywca uiścił na poczet ceny.
2. Protokół zatwierdza Wójt Gminy.

s8.
1' Podstawę do podpisania umowy sprzedaŻy stanowi protokół z przetargu.
2. Umowa sprzeduĘ winna byó podpisana w terminie l0 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Z uzasadnionych przyczyn Wójt moze ten termin przesunąó.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje nięzwłocznie po podpisaniu umowy kupna _ sprzedaĘ.
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