Zatqcznik Nr 1
do zarzqdzenia Nr 101/2015 Wójta Gminy Leoncin
z dnia 28 pcüdziernika 2015 r.

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
na sprzedai samochodu osobowego marki MITSUBISHI, Nr rej. WND 77CX, rok produkcji
2004.

1. Niniejszy regutamin okreta zasady i sposób przeprowadzenia przetargu na sprzeda
samochodu.
2. Czynnoci zwizane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa
w sktadzie co najmniej trzyosobowym, powotana przez Wójta Gminy. W przetargu nie
mog uczestniCzyc osoby wChodzCe w skfad komisji przetargowej oraz osoby bliskie
tym osobom, a take osoby, które pozostaj z Czfonkami komisji przetargowej w takim
stosunku prawnym tub faktyCznym, 2e mo±e budzi6 to uzasadnione wtpIiwoCi co do
bezstronnoCi komisji przetargowej. Cztonkowie komisji sktadajq stosowne pisemne
owiadCzenia.
3. CenQ wywotawczq do pierwszego przetargu ustata siq w oparciu o opiniq rzeczoznawcy
samoChodowego.
4. Przetarg jest wany bez wzgIdu na liczbq uczestników, jeeii ChoCiaz jeden uCzestnik
zaoferuje cenq r6wnzl Co najmniej cenie wywofawCzej.
5. Warunkiem przystqpienia do przetargu jest z{o±enie pisemnej oferty, która powinna
zawiera:
a) imi, nazwisko i adres tub nazw (firm) i siedzibq oferenta;
b) oferowanq cenq nabyCia, ktOra me mo±e by6 nisza ni2 cena wywolawcza;
C) podpis oferenta;
d) inne dane okreIone w ogloszeniu o przetargu.
6. OfertQ sktada sic w zaklejonej koperCie w miejscu i terminie okretonym w ogfoszeniu
o przetargu.
7. Rozpoczynajc przetarg, komisja przetargowa:
- stwierdza prawidtowok ogfoszenia przetargu;
- ustata Iiczbc zgfoszonych ofert, podaje imiona, nazwiska albo nazwy firm, które
zto±yfy oferty i zostaty dopuszCzone do przetargu,
- otwiera koperty z ofertami zfo±onymi we wskazanym terminie, miejsCu i formie;
8. Komisja przetargowa odrzuca oferte , jeeIi:
- zostafa ztoona
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wyznaczonym terminie, w niewtasciwej form ie,

- nie zawiera danyCh o któryCh mowa w pkt 5 regulaminu tub sq one niekompletne,
nieCzytetne tub budzq innq wtptiwo.
9. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferowat najwy2szq cen. W przypadku
zto±enia równorzcdnych ofert zostanie zorganizowany przetarg ustny ograniczony do
oferentów, którzy zto2q takie oferty.
10. NabywCa jest zobowizany zaptacic cenc nabyCia w terminie wyznaczonym przez
sprzedajcego, nie dtuszym ni± 7 dni od dnia przetargu.
11. Wydanie przedmiotu sprzeday nastpi niezwtocznie p0 zaptaceniu przez nabywcQ ceny
nabycia.
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12. Z przetargu komisja sporzdza protokót, który w szczegónoci pownien zawiera:
a) okreIenie miejsca i czas przetargu,
b) imiona I nazwiska oraz podpisy cztonków komisji przetargowej,
c) wysokok ceny wywotawczej,
d) zestawienie ofert, ktOre wptynfy w odpowiedzi na og{oszenie,
e) najwysz cenq zaoferowanzl za przedmiot sprzedazy,
1) imiq I nazwisko (firm) I miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzib.
13. Jezeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla siq od zawarcia umowy,
Sprzedajcy mote wybra6 ofertq najkorzystniejsz sporód pozostafych ofert bez
przeprowadzania kotejnego przetargu.
14. JeeIi 2aden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej rOwnej cenie
wywotawczej, przetarg uwaa siq za zakorczony wynikiem negatywnym.
15. Protokóf z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawq do zawarcia umowy
sprzeday pojazdu.
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