
 

 Załącznik 

do Zarządzenia Nr 380/2014 

Wójta Gminy Zgorzelec 

z dnia 21 listopada 2014 r. 

 

REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO  NIEOGRANICZONEGO  

na sprzedaż autobusu szkolnego 

 

 

Część ogólna  

§ 1 . 
Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego marki Jelcz. Organizatorem przetargu jest 

Urząd Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, który jest właścicielem autobusu 

szkolnego typu Jelcz L090M/S o numerze rejestracyjnym DZG – P 878, rok produkcji 2003, nr 

identyfikacyjny SUJ09010030000422. 

§ 2 . 
Przetarg organizowany przez Urząd Gminy Zgorzelec ma charakter drugiego  przetargu 

ustnego nieograniczonego, w którym mogą wziąć udział dowolni oferenci.  

§ 3 . 
1. Przetarg przeprowadzony jest w formie ustnej w drodze publicznej licytacji .  

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli spełniają wszystkie warunki 

zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i 

stanem przedmiotu przetargu. 

3. Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać dowód osobisty a 

osoba reprezentująca osobę prawną pełnomocnictwo, dowód osobisty oraz aktualny wypis z 

rejestru sądowego.  

W przypadku kopii wypisu, kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem. 

§ 4 . 
O niniejszym przetargu informuje się poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu, na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Zgorzelec, w Bip-ie oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Organizatora przetargu.  

§ 5 . 
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby 

bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim 

stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnienie wątpliwości co do 

bezstronności członków komisji przetargowej.  

 

 

Przedmiot przetargu  

§ 6 . 

Przedmiotem drugiego przetargu, który odbędzie się  w dniu 19 grudnia 2014 r. o godz. 

900  jest autobus szkolny marki Jelcz Zasada, model L090M/S, rok produkcji 2003, numer 

rejestracyjny DZG P878.. Cena wywoławcza wynosi 25.000,00 zł  (słownie złotych : 

dwadzieścia pięć tysięcy) - cena nie zawiera VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o 

podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz. U. z 2011 nr 177poz. 1054) . 

 

 

 



DANE IDENTYIKACYJNE POJAZDU:  

1. Autobus szkolny marki Jelcz Zasada, model L090M/S, rok produkcji 2003, numer 

rejestracyjny DZG P878, wskazanie licznika 379000 km, data ważności badania 

technicznego 2014-07-27, okres ubezpieczenia OC 2015-01-28, nr identyfikacyjny 

SUJ09010030000422, pojemność silnika 4580cm3/132kW, liczba miejsc 44. 

2. Załącznik nr 1 stanowi Opinia nr TS-1525/2014.  

 

§ 7 . 
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy 

Zgorzelec, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30 pokój nr 12 oraz telefonicznie 

pod nr  75-77-214-45 osoba do kontaktu Pani Jadwiga Śpiewak lub 75 77 214 14 osoba do 

kontaktu Pan Kazimierz Prosyniak. 

 

Wadium  

§ 8 . 

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium:  w gotówce w kasie 

urzędu (pok. Nr 14, I piętro) lub w formie przelewu w wysokości 2.500,00 zł (słownie 

złotych: dwa tysiące pięćset ) należy wpłacić na konto Gminy Zgorzelec: BGŻ SA Nr: 

06 20300045 1110 0000 0189 7220 do dnia 16 grudnia 2014r. (liczy się data 

zaksięgowania środków na koncie). 

 

2. Wadium oferenta, którego oferta nie została wybrana, zostanie niezwłocznie zwrócone na 

wskazany przez oferenta rachunek bankowy. Za datę zwrotu wadium uważa się dzień 

obciążenia konta bankowego Organizatora przetargu. Wadium zwracane jest w wysokości 

wpłaty dokonanej przez oferenta, bez odsetek.  

 

3. Wadium złożone przez oferenta, którego ofertę wybrano podlega zachowaniu na poczet  

4. Wadium przepada na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli oferent, którego ofertę wybrano, 

uchyli się od zawarcia umowy. 

 

Przetarg drugi ustny (licytacja)  

§ 9 . 
 

1. Po wywołaniu przetargu prowadzący przetarg podaje do wiadomości: 

- przedmiot przetargu, 

- cenę wywoławczą, 

- wysokość wadium, 

- termin uiszczenia ceny zbycia. 

2.  Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywołania (nie mniej niż  250,00 zł).  

 

4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia do czasu    

 trzykrotnego wywołania najwyższej ceny.  

5. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej  

 wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a  następnie ogłasza imię 

i nazwisko albo nazwę firmy, która przetarg wygrała. 

 

 



§ 10 . 
1. Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który powinien 

zawierać w szczególności: 

- określenie miejsca i czasu przetargu, 

- imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej, 

- wysokość ceny wywoławczej, 

- najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży, 

- imię , nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę, 

- wysokość ceny nabycia i oznaczenia kwoty jaką nabywca  uiścił na poczet ceny. 

     2.  Protokół zatwierdza Wójt Gminy. 

 

 

Postępowanie przetargowe i zawarcie umowy 

 

§ 11 . 
Do przeprowadzenia przetargu Organizator przetargu powołuje Komisję Przetargową 

powołaną przez Wójta spośród pracowników Urzędu Gminy Zgorzelec w składzie trzech osób 

. 

§ 12 . 
1. Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia autobusu upływa najpóźniej w dniu zawarcia 

umowy. 

2. Umowa zostanie zawarta w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. 

3. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po uregulowaniu przez nabywcę 

ceny nabycia autobusu. 

§ 13 . 

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczy Organizator przetargu.  

 

§ 14 . 

W razie odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź zamknięcia 

przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty Oferentom nie przysługują jakiekolwiek 

roszczenia wobec Organizatora przetargu z tego tytułu.  

 

§ 15 . 

Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego Regulaminu oraz postanowieniami 

ogłoszenia o przetargu drugim ustnym nieograniczonym.  

 

§ 16. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy 

prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.  

 

 

                                                                            Wójt Gminy  Zgorzelec 

                                                                               /-/   Kazimierz Janik                                                                                      

 


