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Burm:sftZa Gminy i Miasta Węgliniec
z dnta 17 .Il .2016r.

w Sprawie ptzeznaezenia do sprzedaŻy samochodu osobowego marki Opel Astra

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r' o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 446 z pÓżn. zm.) oruz $ 20 ust. 2 pkt. b) Regulaminu
organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Węgliricuzaruądzam, co następuje:

$1
Przęznaczam do sprzedazy samoch d osobowy marki opel Astra, rok produkcji 2000
o numęrzę rejestracyjnym DZG C289, stanowiący własnośćGminy Węgliniec w
drodze przetargv nieograniczonego.
2. Ustalam cenę wywoławczą brutto w wysokości1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc
pięÓset złotych 0/1 00).
Ą
J. Regulamin sptzedaŻy samochodu wymienionego W ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do
nini ej sze go zar ządzenia.
1.

$2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sękrętarzowi Gminy i Miasta Węgliniec'

$3
Zarządzęnie wchodzl w Życie

z

dnięm podpisania.
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Zalącznik nr l
do Zarządzenia nr il4 12016
Burmistrza Gminy

;Tf;riłi:jr,';:

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZ ED AŻSAMoCHoDU oSoBowEGo
MARKI OPEL ASTRA
$1

Gmina leprezentow ana pIzez Burmistrza Gminy i Miasta Zwana dalej ,,Sprzedawcą''
w drodze
sprzedaje iamoch d orobo*y marki Opel Astra zwany dalej ',Samochodem"
publicznego przetargu ustnego nieograniczonego'
$2

ptzęz
Przetarg prowadzi co najmniej trzyosobowa komisja przetargowa powołana
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
W przetargu nie mogą uczestniczyć:
aj osoby wchodzące w skład komisji przetargowej,
bj małz'onek, dzieci, rodzice i rodzęirstwo os b, o ktorych mowa w punkcie a)'

1.

.

2.

$3

a jeŻeli tej wartoŚci nie
Cena oszacowania nie możę być niższaniż akiualna wartoŚĆ rynkowa,
moŻnaustalić, to nię moŻę być, nizsza od początkowej wartości księgowej, uwzględniającej
skutki przeszacowania i zmniejszonej o stopieri umorzęnia.

1.

2.
3

.

4.

$4

Cenę wywoławczątwotzy cena oszacowania '
Że zachodzi
Sptzedaz nie może nastąpiÓ za cęnę niŻszą od ceny wywoławczej chyba,
przypadek przewidziany wustępch4 i 5.
jęz"ii,,Samoch d', nie Lostanie_sprzedany w pierws zym przetargu po cenie wywoławczej,
drugi przetarg ustny lub pisemny,
,,Sprzedaw ca'' mo,Żepo upływie Ji.d*iu dni ogłosi
obniŻając cenę wywoławcządo 50 %.
po upływie dw ch
W przypadtu, gdv drugi przetarg nie dał rezultatu ',Sprzedawca'' mozę
anispiźeda ',śamochj'a; * drodze rokowair, w ktorych cęnę wywoławcząmoŻę obnizyc
do 40o/o wartości.

$s

Ż.

ceny wywoławczej sprzedawanego
,'Sprzedawca" ustala wadium w wysokoŚci 10%
a wykonania wynikaj ące go z przetar gu'
,,s amo ctroou'' tytułem zab ezpieczeni
Wadium na|eŻy wnięśw got wce.

1.

,,Sprzedaw cd' vłyznacza termin przetargu"

1,

$6

)

tę,rmin ptzetatgll naleŻy vłyznaczyć tak,

aby

między datą ogłoszęnia o przetatgu

terminem ptzetarguupłynęło co najmniej 14 dni'
$7

i ' ogłoszenie o przetargu powinno zawiera :
1) nazwęi siedzibę,,Sprzedawcy'o,
Ż) miejsce i termin przetargu,
3i miejsce i termin, w kt rym moŻnaobĄrzeć, sprzedawany,,Samoch d'',

4)

rodzai,tYP,

a

5) wysokośó ceny wywoławczej i wysokośó wadium,
6) sposób i termin wpłacenia wadium,
7) informację, Że wadium złoŻone przez oferentów, którzy nie
8)

wygraj ą przetargu,
zostanię zwrócone bezpośrednio po odbytym przetatgu, a oferentowi, który wygra
pr zetar g, zo stani e zaliczone na p o czet c eny nabyci a.
informację, że wadium przepada na rzecz,,Sprzedawcy", jeŻeli oferent, ktory
łVygra przetarg, uchyli się od zawarciaumowy'

ogłoszenie

o

przetargu ZaITIlesZcza się

$8

w

internetowej.

siedzibie ,'Sprzedawcy'' otaz na stronię

$e

1'
2.

Przetargustny odbywa się w drodze publicznej licytacji'
Przetarg jest wazny jeŻeli do licytacji przystąpi co najmniej jeden oferent, który
zaproponuje cenę nabycia wyŻsząo 1 postąpienie od ceny wywoławczej.
3. Przed przystąpienięm do licytacji uczestnicy ptzedkładają dowód wnięsienia wadium.
4, Przewodniczący komisji ptzetargowej odczytuje ogłoszenie o przetargu i przystępuje do
prowadzenia licytacj i.
5' Licytacja rozpoazyna się od wywołania ceny wywoławczej sprzedawanego ,'Samochodu''.
6' Postąpienie nie moze byc niŻsze niŻ Ioń ceny wywoŁawczej.
7. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu
zamyka przetatg i udzięla przybicia licytantowi, który zaofqował nĄvłyŻszą cenę. Z
chwilą przybicia następuj e sprzedaŻ,, S amocho du''.
8' Nabywca jest zobowiązany zapŁaciÓ cenę nabycia w tęrminię nię dłuŻszym niz 7 dni od
dnta r ozstr zvgnięci a przetargu.
9' W przypadku nie zachowania ustalonego w ustępie 8 terminu, nabywca traci ńożone
wadium.
10. Wydanie,,Samochodu'' nabywcy następuje niezwłocznie po zapłacenillceny nabycia.
11. Wadium złoŻonę w gotówce ptzez nabywcę ulega zaliczęniunapoczet ceny nabycia.
12. Wadium złoŻot'rc ptzęz innych uczestników przetargu podlega zwrotowi.
$10

Prowadzący przetargsporządzaz jego przebiegu protokół, który powinięn zawierać:
1) oznaczenie miejsca i czasu przetargu,
2) imiona i nazwiska osób prowadzącychprzetatg,
3) wysokośó ceny wywoławczej,
4) najvłyŻszą cenę zaoferowaną za,oSamochód'',
5) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania (siedziba) nabywcy,
6) wysokośćceny nabycia t oznaczenie kwoty jaką nabywca uiściłna poczet ceny'
7) wnioski i oświadczęniaosób obecnych przy przetdrgu,
8) podpisy osób prowadzącychprzetarg i nabywcy lub wzmiankę o pIzyczynię braku
podpisu.
9) jeżeli nabywca nie uiściceny nabycia w wyznaczonym terminie, naleŻy nięzwłocznie
vczynić o tym wzmiankę w protokole zptzetargu; taką samą wzmiankę naleŻy
vczynić po wpłaceniu w przepisanym terminię ceny nabycia.

'

1. Przy

$11

ptzetargu pisemnym prowadzący przetatg dokonuje otwarcia ofert' ustala,ktore z
nich uznaje się za waznę oraz azy oferenci uiścili wadium, a ponadto wybiera oferenta,
który zaoferował cenę najwyższą.

2.

3.

4,

W nzię ustalenia, Że kilku oferentów zaoferowało tę samą cęnę, prowadzący kontynuuje
przetargw formie licytacji między tymi oferentami.
Zawiadomięnie oferentao przyjęciu oferty oznaczazawarcię umowy sprzedaŻy w trybie
przetargu.

Zprzetatgusporządzasię protokół zgodnie z $10 niniejszego regulaminu.

