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asta Węglini ec
ff ixłMi
z dnia t,L,
2016r.
Yr

B urm isttza

w sprawle ptzeznaczenia do sprzeduŻy terenowego
samochodu marki Mercedes Benz model
290 cD 4612.9

z

Na podstawie u!: 39 ust. 2 pkt 3 ustawy
dnia 08 marca 199Or. o samotządzie
gminnym (Ę. Dz.U. z 2016r., por. i4e z p' źn. L^.>
oiŁ $ 20 ust. 2 pkt. b) Regulaminu
organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Węgliricu'zarządźam'
.o nŃipu:.,

$1
1.

|ryry7czałn do sptzed.użylerenowy samoch d marki Mercedes Benz model 290 GD
461 2.9, rok produkcji 1994 o nrrmerze rejestracyjnym
DZG 00228'

stanowiący
śGminy Wę gl ini ec w dro dze pt zetargu ni", [i
go.
Ustalam cenę wywoławczą brutto * *yrofości 11 ^i"rone
800,00 ił 1słownie: trzynaście
własno

2.

tysięcy o siemset złoty ch)
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony koszt wyceny.
4. Regulamin sprzedłŻy.samochodu wymienion.go
*,''i. t stanowi załączniknr 1 do
niniej sze go zarządzenia.
.3
1

Wykonanie zarządzeni,a powierzam ser<retarzlr?i Gminy
i Miasta Węgliniec.

$3
Zarządzenie wchodzi w Ęcie

z

dniempodpisania.
Burr istre
Gnniny i Mia

de
B u rm

istrza

Załączniknr 1

ffi fi',ffi'ił i.';l'fj'i:
z dnia 12,09.2016r

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZ ED AŻSAMoCHODU TERENowEGo
MARKI MERCEDES BENZ MODEL 290 GD 4612.g

31'i', i

Gmina reprezentow arl przez Burmistrza
Miasta zwana dale1 ,,Sprzedawcą,,
sprzedaje samochód terenowy marki Mercedes Benz model 2g0 GD 46l"2.9
źwany dalĄ
,, S amochodem" w drodze publiczneg o przetar gu ustnego nieo graniczone
go.

1.

2.

$2

Ptzetarg prowadzi co najmniej trzyosobowa komisja ptzetargowa powołana pIzez
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec .
W przetatgu nie mogą uczestniczyó:
a) osoby wchodzące w skład komisji przetargowej,
b) małzonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w punkcie
a).
$3

Cena oszacowania nie może być, niŻszaniz aktualna wartośćrynkowa, a jeŻelitej
wartości nie
moŻna ustalió, to nie moŻebyÓ niższa od początkowej wartóści księgowej,
uwzględniającej
skutki przeszacowania i zmniejszonej o stopień u-o.'.niu.

1.

2'
3.

4'
5'

1.

2.

$4

Cenę wywoławczątworzy cena oszacowania.
Sprzedu;z nie może nastąpić za cenę nizszą od ceny wywoławc zej
chyba, Żę zachodzi
przypadek przevndziany w punktach 4 i 5.
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony koszt wyceny.
IeŻeli,,Samochód,, nie zostanie sprzedany w pierws zym przetatgu po cenie wyw
oławczej,
,,Sprzedawca" moŻe po upływie siedmiu dni ogłosió drugi przetńg_ustny lub pisemny, "
obniŻając cenę wywoławczą do 50 %.
W przypadku, gdy drugi przetargnie dał rezultatu,,Sprzedawca" możepo upływie dwóch
dni sprzedać ,,Samochód'' w dtodze rokowań, w których cenę wywoławczą-moŻe obnizyć
do 40oń wartości.
$s
,,Sprzedawca'' ustala wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego
tytułem zabezpieczenia wykonarria wynikaj ącego z przetargu.
',Samochodu''
Wadium naleŻy wnieśÓ w gotówce.
$6

1.,,Sprzedawca" v{yznacza termin przetngu..
2. Termin ptzetargu na|ezy wyznaczyó tak, aby między daĘ ogłos zęnia
terminem ptzetatguupłynęło co najmniej 14 dni.

1.

ogłoszenie o przetargu powinno zawieraÓ:
1) nazwę i sie dzibę,,Sprzedawc Y,, ,

$7

o

ptzetargu a

2) miejsce i termin przetargu,
3) miejsce i termin, w którym możłtaobejrzeć sprzedawany ,,Samochód'',
4) rcdzaj,typ,
5) wysokośćceny wywoławczej i wysokośćwadium,
6) sposób i termin wpłacenia wadium,
7) informację, ze wadium zŁożone przez oferentów, którzy nie wygraj ą przetatgu,
8)

zostanie zwrócone bezpośrednio po odbytym przetargu' a oferentowi, który
Wgra
stanie zaliczone na p o czet c eny nab yc i a.
informację, że wadium przepada na tzecz
jeŻeli oferent, który
''Sprzedawcy",
wygra przetarg, uchyli się od zawarciaumowy'
pr zetar g, zo

ogłoszenię
internetowej.

1.

2.
3.
4.

5'

6.
7.
8.

9.

o

przetargu zarnlęszaza

$8

się W siędzibię ,,Sprzedawcy" oraz na

stronie

$e

Ptzetarg ustny odbywa się w drodze publicznej licytacji.

Ptzetarg jest ważny jeżeli do licytacji przystąpi co najmniej jeden oferent, kt
ry
zaproponuje cenę nabycia wyższąo 1 postąpienie od ceny wywoławczej.
Ptzedprzystąpieniem do licytacji uczestnicy ptzedl<ładĄą dow d wniesienia wadium.
Przewodniczący komisji przetargowej odczytuje ogłoszenie o przetargu i przystępuje do

prowadzenia licytacj i.

Licytacjarozpoczyna się od wywołarria ceny wywoławczej sprzedawanego ,,Samochodu''.
Postąpienie nie może być niŻsze niŻ l%o ceny wywoławcza.
Po ustaniu postąpieri prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu
zamyka przetarg i udziela ptzybicia licytantowi' kt ry zaoferował najvłyŻszą cenę' Z
chwilą przybicia następuje sprzeduŻ,,Samochodu''.
Nabyvca jest zobowiązarry zapłacić cenę nabycia w tęrminie nie dłuższymniz 7 dni od
dnia rozstrzygnięcia przetar ga.
V/ przypadku nie zachowania ustalonego w punkcie 8 terminu, nabywcattaci złożone
wadium.

10. Wydanie ,,Samochodu'' nabywcy następuje nięzwłocznie po zapłaceniuceny nabycia.
11. Wadium zŁożone w got wce ptzeznabywcę ulega zaliczet unapoczetceny nabycia.
12. Wadium złoŻonę przez innych uczestnik w przetargu podlega zwrotowi.
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Prowadzący ptzetatg spotządza z jego przebiegu protok ł, kt ry powi nien zawieraÓ:
1) oznaczenie miejsca i czasu przetargu,
2) imiona i nazwiska os b prowadzącychprzetarg,
3) wysokoś ceny wywoławczej,
4) nĄvły Ższą cenę zaoferowaną za,,S amoch d'''
5) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania (siedziba) nabywcy,
6) wysokoś ceny nabycia i oznaczęnie kwoty jaką nabywca uiściłna poczet ceny,
7) r,vnioski i oświadczeniaos b obecnychptzy ptzetatgu,
8) podpisy os b prowadzącychprzetatgi nabywcy lub wzmiankę o przyczynie braku
podpisu.
9) jeżeli nabywca nie uiściceny nabyciaw vłyznaczonym terminie, naleŻy nięzvrĄocznie
uczyniÓ o tym wzmiankę w protokole zptzetargu; taką samą wzmiankę należy
uczyniÓ po wpłaceniu w przepisanym terminie ceny nabycia.

