Zarządzenie Nr 136/2011
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 09 listopada 2011 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia sprzedaŜ w trybie aukcji
ruchomości – autobusu marki AUTOSAN H9-21.41

Na podstawie § 9 pkt 2 i § 26 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja
2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi i
majątku ruchomego, w który wyposaŜone są jednostki budŜetowe ( Dz. U. Nr
114,poz.761)
zarządzam, co następuje:

§1
1. Do przeprowadzenia sprzedaŜy w trybie aukcji ruchomości – autobusu marki
AUTOSAN H9-21.41powołuję Komisję w składzie:
1. Radosław Nowakowski – przewodniczący;
2. Ryszard Grzeszczuk

– członek;

3. Joanna

-- członek.

Palenik

2.Na prowadzącego aukcję wyznaczam Pana Ryszarda Grzeszczuka.

§2
Komisje pracują w oparciu o Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego
zarządzenia.

§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Załącznik
do zarządzenia Wójta Gminy
Malechowo Nr 136/2011 z
dnia 9 listopada 2011 r.

Regulamin

przetargu w trybie aukcji na sprzedaż ruchomości – autobusu marki
AUTOSAN przez Urząd Gminy w Malechowie z dnia 09 listopada
2011r.
Przedmiotem sprzedaży będzie:
- autobus marki AUTOSAN H9-21.41 nr nadwozia SUAAW3AAPVS020776
§1
Przetarg ustny (aukcja) na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN H9-21.41S nr
nadwozia nr SUAAW3AAPVS020776 - zwanym dalej autobusem odbywać się
będzie na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
§2
Regulamin uczestnictwa przetargu zwany dalej regulaminem określa zasady
uczestnictwa i przebiegu przetargu na sprzedaż autobusu przez Urząd Gminy w
Malechowie.
§3
1. Przetarg na sprzedaż autobusu ma formę publicznego przetargu ustnego (aukcji).
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z niniejszym
regulaminem oraz wpłacenie wadium wynoszącego 10 % ceny wywoławczej w
wysokości i terminie wskazanym w obwieszczeniu i okazanie komisji przetargowej
dowodu wpłaty przed otwarciem przetargu. Wadium powinno być wpłacone na konto
bankowe Urzędu Gminy w Malechowie na rachunek nr 36 9317 1012 0040 0073
2000 0030 lub w kasie Urzędu Gminy w Malechowie.
3. Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny legitymować się dowodem
osobistym. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedstawić aktualny odpis z KRS-u, albo
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a inne
osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru. Przedstawiciele osób prawnych
występujących w przetargu winni legitymować się stosownym umocowaniem do
występowania w przetargu w imieniu osoby prawnej.
4. Uczestnicy przystępując do przetargu ustnego akceptują niniejszy regulamin.
§4
1. Przetarg na sprzedaż autobusu szkolnego prowadzi komisja powołana przez
Wójta Gminy Malechowo.
2. Do obowiązków komisji należy m.in.: określenie ceny wywoławczej według
oszacowania rzeczoznawcy, zamieszczenie obwieszczenia o przetargu, udzielanie
wyjaśnień oferentom oraz przeprowadzenie aukcji.
3. Komisja pełni swoje obowiązki od momentu jej powołania, tj. od dnia wejścia w
życie Zarządzenia Wójta Nr 136/2011 z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia sprzedaży w trybie aukcji ruchomości –
autobusu marki AUTOSAN H9-21.41do dnia zatwierdzenia przez Wójta protokołu
komisyjnego.

4. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji
przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.
§5.
1.Przetarg rozpoczyna prowadzący przetarg podając do wiadomości licytantom
(oferentom):
1) przedmiot aukcji;
2) cenę wywoławczą;
3) warunki dotyczące wysokości postąpienia;
4) termin uiszczenia ceny nabycia;
5) zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, które zaszły po
ogłoszeniu o aukcji;
6) nazwy(firmy) lub imiona i nazwiska licytantów, którzy wpłacili wadium i
7) zostali dopuszczeni do aukcji.
2.Przetarg rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika rzeczowego
majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży.
3.Postąpienie odbywa się poprzez podniesienie ręki i wskazanie sumy, za którą
przebiegu licytacji uczestnik przetargu chce nabyć jej przedmiot.
4.Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywoławczej i więcej
niż wysokość wadium.
5. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta ,gdy inny licytant zaoferuje cenę
wyższą.
6. Postąpienie wynosi 300 zł (słownie: trzysta złotych)
7. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedza licytantów, po trzecim
ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował
najwyższą cenę.
8. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.
9. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu pod warunkiem,
że zgłosi on minimum jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą.
10. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu
przetargu, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przeprowadzenia aukcji.
11. Przetarg nie dojdzie do skutku w wyniku braku chętnych do zakupu bądź żaden z
licytantów nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
§6
1. Wadium w pełnej wysokości zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu
uczestnikom, którzy nie wygrali.
2. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny
sprzedaży .
3. Wadium zwraca się niezwłocznie, jeżeli Wójt Gminy odstąpi od przeprowadzenia
przetargu.
4. Wadium przepada w całości na rzecz Urzędu Gminy w Malechowie, jeżeli żaden z
uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie
wywoławczej.
5. Wadium przepada w całości na rzecz Urzędu Gminy w Malechowie, jeżeli
uczestnik wygra przetarg i uchyli się od podpisania umowy oraz zapłaty ceny nabycia
w terminie 7 dni od daty przetargu.

6. Wydanie samochodu nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia
i okazaniu dowodu wpłaty.
§7
1. Cena wywoławcza będzie równa cenie oszacowania przez rzeczoznawcę.
2. Jeżeli pierwszy przetarg nie dojdzie do skutku, Wójt Gminy podejmie decyzję o
przeprowadzeniu drugiego przetargu bądź sprzedaży autobusu bez
przeprowadzenia przetargu.
3. Cenę wywoławczą drugiego przetargu ustali Wójt Gminy.
4. Przeprowadzenie przetargu Wójt Gminy powierzy Komisji uczestniczącej w
pierwszym przetargu bądź innej Komisji na zasadach opisanych w niniejszym
regulaminie.
§8
1. Urząd Gminy w Malechowie może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez
podania przyczyny
2. Regulamin przetargu jest dostępny na stronie internetowej www.malechowo.pl

