
ZARZĄDZENIE Nr 1/2014
Wójta Gminy Andrzejewo
z clnia 28 listopad a 2014 r.

w sprawie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Andrzejewo

Na podstawie aft. 30 ust.2 pkt' 3 i aft' 46 ust. 1 ustawy zdnia B marca l990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z2013 r., poz.261 z pożn. zn) oraz art. ]OI i 702 Lrstawy z dnia23 kwietnia 1964 r. Kodeks
c1łvilny (Dz' U' z20I4r., poz. 1Ż1) zarządza się. co następuje:

$1.
Przeznacza się do sprzedaĘ w trybie III przetargu ustnego - licy.tacji autobusu szkolnego marki Jelcz
L090M o numerze rejestracyjnym WoR18080, stanowiący własnośó Gminy Andrzejewo, zgodnie
zzałącznikiem Nr 1 do zarząclzenia.

$2.
Ustala się tennirr przetargl na dzień 9 grudnia 2014 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy
Andrzejewo przy ulicy Warszawskiej 36 (sala konferencyjna).

s3.
W celu przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:

l) Marek Matys - Przewodniczący Komisji.
2) Piotr Skłodowski - Członek Kornisji,
3) Piotr Cimoch - Członek Komisji.

s4.

l . Ustala się cenę wywoławczą w wysokości 20.000 zł brutto, a wadium w wysokości 2000' zł
2' Wysokość postąpienia ustala się w w1''sokości 100 zł.

$s.
Tryb i zasady przeprowadzenia przetargu okreś|a Regulamin przeprowadzenia przetargu stanowiący

załącznikNr 1 do zarządzenia.

$6.
ogłoszenie o przetargu nalezy podać do publicznej wiadomości przez zamleszczenie w
w Biuletynie Informacji Publicznej (Ł1i.:.,,.!.lł_'1glrtł:łeil'Łd), a takŻę na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Andrzejewie' ogłoszenia naleŻy zamieŚcić co najmniej na 7 dni ptzed
planowanym terminem przetargu. Tręść ogłoszenia stanowi załączntk nr 2 do niniejszego
zarządzenta.

$7"
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

$8 "

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. r,v l -l r
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ZałqcznikNr ] do Zarzqdzenia Nr 1/2014
|llójta Gminy Andrzejewo z dnią 28 listopada 2014 r

Regulamin
przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż

autobusu szkolnego

$r-
Regrrlamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na

sprzedaŻ autobusu szkolnego marki Jelcz L090M o nulnerze rejestracyjnym WoRl8080.

$2.
L Przetarg ustny nieograniczony ma na celu uzyskanie najwyzszej ceny.
2. Przetarg jest wazny bez względu rra liczbę uczestników przetargu, jeŻeli przynajmniej jeden

uczęstnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyŻej ceny wyrvoławczej.

$3.
ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości przez zamlęszczenie w
Biuletynie Informacii Publicznej (]:|!j'.-.," lp;ildl;gjq]!!].p!), atakŻe na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Andrzeiewie co najrnniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

s4.
l. W przetargu mogą braó udział osoby ftzyczne i prawne, jezeli spełniają wszystkie warunki Zawartew
ogłoszeniu o przetargu.
2. osoba flzyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadaó dowód osobisty a osoba

reprezentlliąca osobę prawną pełnomocnictwo, dowód osobisty oraz aktualny wypis z rejestru

saclowego.

$s.
Czynności związane Z pfzeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa, powołana przez

Wójta spośród pracowników Urzędu Gminy Andrzejewo.

s6.
l. Przewodniczący konris.ji przetargowej otwiera przetarg przekazu1ąc uczestnikom przetargu

infbrrnacje Zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do rviadomości imiona inazwiska osob lub

nazwy firm, które wniosły wadium oraz złoŻyĘ oświadczenia o Zapoznaniu się z warunkami przetargu

i stanem technicznyn przedmiotu przetargu, a tym samym zostały dopuszczone do przetargu.

2. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargl, Że po trzecim wywołaniu i

przybiciu najwyższej zaofęrowanej ceny dalsze postąpienie nie zostanie podjęte.

3. o wysokości postąpienia decyduja uczestnicy przetargu, zĘm Że postąpienie nie moze
wvnosic rnnie_j rriż l00 zł. z zaokrągleIriem '"v gorę do pełnych setek złotych.

4. Uczestnic)i przetargu zg|asza1ą ustnie kolejne postąpienia do czasu trzykrotnęgo w'vwołania

najwyzszej ceny.



5. Po ustaniu zgłaszanych postąpieli, przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie

ostatnią zaoferowaną cenę. a następrlie ogłasza imię inazwisko albo nazwę firmy, która zaoferowała

na.|wyższą'
6"Przetargjest waŹny bez względu na liczbę uczestników,jeŻeli chociażjeden uczestnik zaoferuje cenę

wyŻsząod ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie.

7 ' Zlvycięzca przetargu zobowiązany jest zapłacić ustaloną w aukcji cenę przelewęm na rachunek

bankowy _IJrząd Gminy Andrzejewo: Bank Spółdzielczy oddział w Andrzejewie Nr
828g23ioązozooos7gŻOo7o001 przedzawarciem umowy kupna - sprzedaŻy, w terminie i w sposób

Lrrnozliwiający potwierdzenie wpływu środków na konto.

$7.
l' Komisja przetargowa sporządza protokół zprzeprowadzonego przetargu, który powinien zawierać

w szczególności:
l) określenie miejsca i czasu przętargl,
2) iniiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej,

3) wysokość ceny wywoławczej,
4) najwyŻszą cenę zaoferowan ą za przedmiot sprzedaży.

5) irnię. nazwisko (firrnę) i Iniejsce zamieszkania rlabywcy lub jego siedzibę,

6) wysokość ceny nabyci a i on"taczęnie kwoty jaką nabywca uiścił na poczet ceny.

$8.
l . Podstawę do podpisania umowy sprzedaŻy stanowi protokół z przetargu.

2. Umowa sprzedaŻy winna byó podpisana w terminię l0 dni od dnia zamknięcia

Z uzasadnionych przyczyn Wójt moze tett termin przesunąó.

3. Wydanie przedmiotu sprzedaŻy następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna -
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Załqcznik Nr 2 do Zarzqdzenia Nr I/20l4
lVójta Gniny Andrzejewo z dnią 28 listopada 20l4 r.

oGŁoSZENIE

wójt Gminy Andrzejewo ogłasza III przetarg ustny (licytację) na sprzedaż
autobusu szkolnego' który odbędzie się dnia 9 grudnia 2014 r. o godz. 9.00 w
sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36
Dane indentyfi kacyj ne poj azdu :

Marka:
Powłoka lakierowa:
Poiemność/Moc:
Nr identyfikacyjny podwozia: SUSLI422VX0000322

Ielcz L090M
syntetyczna w kolorze pomarańczowym
4580 cmt /114kw

Wskazanie licznika:
Nr rejestracyjny:
Rok produkcji:
D ata pi erwszej rej e stracj i :

Cena wywoławcza:
Wadium wysokości:
Minimalne postąpienie:

497Ż52 km
woR 18080
1999 r.

1 8-1 1 -1999r.
20.000 złbrutto
2.000 zł
100 zł

Wa rtość ryn kowa poj azd u oszacowa na przez rzeczoznawcę samochodowego
wynosi 27 .|00 zł brutto.
Ze stanęmtechnicznym autobusu moznazapoznać się w dni roboczew godzinach
od 8:00 do 15:00' po wcześniejszym uzgodnieniu tęlefonicznym.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w formie
pieniężnej do dnia 8 grudnia 2014r. na rachunek Gminy Andrzejewo nr 06
8923 1047 0700 0879 2007 0011.

Po zakończeniu przetargu/licytacji kupującemu, którego oferta była najwyższa,
wadium zostaje wliczone na poczet cęny nabycia, natomiast pozostĄm
uczęstnikom przetargu wadium jest Zwralane niezwłocznie. Po zakonczeniu
przetargu kupujący zobowiązany jest do wpłaty pozostałej części zaoferowanej
kwoty przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży, ktora zostanie zawarta nię
póżniej niŻw ciągu 10 dni od dnia dokonania zakupu' Jeśli kupujący odstąpi od
kupna pojazdu lub nie opłaci zaoferowanej kwoty przed Zawarc:rem umowy'
straci prawo do zwrotu wadium.
organizatorowi przysługuje prawo odwołaniaprzetargubez podania przyczyny.

Informacje o przedmiocie przetargu moŻna uzyskać W Urzędzie Gminy
w Andrzejewie, pokoj nr 11, tel. 86 2717003.
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