
                                                                                       Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2013
                                                                                       Wójta Gminy Morzeszczyn 
                                                                                       z dnia 31 lipca 2013r.

Regulamin przeprowadzenia  V przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż autobusu 
szkolnego marki AUTOSAN H9-21 

§1. Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego 
na sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN H9-21, nr rej. GAT 1176, rok produkcji 1991.

§2. Przetarg ustny nieograniczony ma na celu uzyskanie najwyższej ceny sprzedaży autobusu.

§3. Ogłoszenie  o  przetargu  zostanie  umieszczone  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  w 
Morzeszczynie oraz na stronie internetowej  na 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

§4. Ogłoszenie o przetargu winno zawierać: 1. oznaczenie sprzedającego, 2. przedmiot przetargu, 
3.miejsce  i  termin,  w  którym  można  obejrzeć  pojazdy,  4.  miejsce  i  termin   przetargu,  5.cenę 
wywoławczą  pojazdów,  6.wysokość  i  termin  uiszczenia  wadium,  7.wysokość  minimalnego 
postąpienia 

§5. Przetarg odbędzie się dnia 10 września 2013 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu 
Gminy w Morzeszczynie przy ul. 22 Lipca 4.

§6.  Cenę wywoławczą autobusu AUTOSAN H9-21  ustala się na kwotę 4.700,00 złotych .
 
§7.1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i  prawne, jeżeli  spełnią wszystkie  warunki 
zawarte  w ogłoszeniu o przetargu oraz podpiszą oświadczenie  o zapoznaniu się z warunkami i 
przedmiotem przetargu.

2. Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać: dowód osobisty, a osoba 
reprezentująca  osobę  prawną  stosowne  pełnomocnictwa-  dowód  osobisty  oraz  aktualny  wypis 
z  rejestru  sądowego.  W  przypadku  kopii  wypisu,  winna  być  potwierdzona  za  zgodność  z 
oryginałem.  Ponadto  wszystkie  osoby  biorące  udział  w  postępowaniu  składają  oświadczenia  o 
zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu.

§8.1 Przed przystąpienie do przetargu osoby zainteresowane nabyciem autobusu mają możliwość 
obejrzenia przedmiotu przetargu w dniach  od  4 do 5 września 2013 roku   w godzinach pracy 
Urzędu Gminy.

2. Osobą uprawnioną do kontaktu jest:  Pan Roman Szwarc -Sekretarz Gminy tel. 58-5362724.

§9. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa w składzie : 1.Roman Szwarc – przewodniczący 
Komisji, 2.  Marek Szlagowski  – członek Komisji 3. Jędrusik Bernadetta – członek Komisji.

§10.1. Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg przekazując uczestnikom przetargu 
informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób 
lub  nazwy  firm,  które  złożyły  oświadczenia  o  zapoznaniu  się  warunkami  przetargu  i  stanem 
technicznym przedmiotu przetargu, a tym samym, które  zostały dopuszczone do przetargu.

2. Przewodniczący  Komisji  Przetargowej  informuje  uczestników przetargu  ,  że  po  trzecim 
wywołaniu najniższej ceny, dalsze postąpienie nie zostanie podjęte.

§11. Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia autobusu  upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy 
sprzedaży..

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


