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Zatacznik Nr 2 do Zarzadzenia

nr OR.120.12.2020 z dnia Q6 lutego 2020 r.

REGULAMIN
przetargu ustnego nieograniczonego w formielicytacji na sprzedaż samochodu
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pożarniczego marki Star, nr rej. KBR 0872, rok produkcji 1996, będącego
własnością Gminy Pawłowice.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu pożarniczego marki Star, nr
rej. KBR 0872,rok produkcji 1996, będącego własnością Gminy Pawłowice.
Celem przetargu jest pozyskanie najwyższej ceny ze sprzedaży w/w pojazdu.
Przetarg jest ustny, publiczny i nieograniczony tzn. że mogą w nim brać udział
osoby fizyczne i prawne lub ich pełnomocnicy. Przedstawiciele osób prawnych
winni legitymować się stosownymi umocowaniami do występowania w imieniu
osoby prawnej.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu
w wysokości: 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) płatne do dnia 31
marca 2020 r. na konto: Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym
Pawłowice nr 92844700050000001320000003.
Przetarg odbędzie się w dniu 02 kwietnia 2020 r. godz, 127 w Urzędzie Gminy
Pawłowice ul. Zjednoczenia 60, pokój numer 0.14). Licytację przeprowadzi
Komisja przetargowa.
Licytacja rozpoczyna się od wywołania początkowej ceny brutto wynoszącej:
49 900,00 zł, (słownie złotych: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset 00/100).
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, lecz nie może ono być
niższe 300,00 zł brutto.
Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać gdy inny
uczestnik zaoferuje cenę wyższą.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden
z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej,
Przewodniczący Komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po
trzecim wywołaniu najwyżej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną
przyjęte.
Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący Komisji przetargowej wywołuje
trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, ogłaszając imię
i nazwisko osoby albo nazwęfirmy która wygrała przetarg.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu podlega zwrotowi
niezwłocznie na wskazany rachunek bankowy.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia,
Osobafizyczna lub prawna, która wygra przetarg jest zobowiązana w terminie 14
dni od daty rozstrzygnięcia przetargu do podpisania umowy kupna - sprzedaży,
W przypadku odstąpienia od podpisania umowy wpłacane wadium nie podlega
zwrotowi.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem
się z regulaminem przetargu i jego akceptacją.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyn.
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