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Zalqcznik Nr 2
do zarzqdzenia Nr 118/2018 Wójta Ominy Leoncin
z dnia 19 grudnia 2018 r.

REGULAMIN TRZECIEGO PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
na sprzedaz autobusu marki AUTO SAN H9-21.41, stanowicego w1asnoé Gminy Leoncin.

1. Niniejszy regulamin okre1a zasady i sposób przeprowadzenia trzeciego przetargu na
sprzeda2 autobusu marki AUTOSAN 119-21.41, rok produkcji: 2000, Nr rej. WND C155.
2. Czynnoci zwiqzane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa
w skladzie trzyosobowym, powolana przez Wójta Gminy. W przetargu nie mog
uczestniczyé osoby wchodzqce w skiad komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym
osobom, a take osoby, które pozostajq z czlonkami komisji przetargowej w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze budzié to uzasadnione wtp1iwoci co do
bezstronnoci komisji przetargowej. Czlonkowie komisji skladajq stosowne pisemne
owiadczenia.
3. Przetarg jest wany bez wzglçdu na liczbç uczestników, jezeli chociaz jeden uczestnik
zaoferuje cenç równq co najmniej cenie wywolawczej.
4. Warunkiem przystpienia do przetargu jest zlo2enie pisemnej oferty, która powinna
zawieraé:
a) imiç, nazwisko i adres lub nazwç (firmç) i siedzibç oferenta;
b) oferowanq cenç nabycia, która nie mote bye nizsza nit cena wywolawcza;
c) owiadczenie, ze oferent zapoznal sic z warunkami postepowania przetargowego;
d) podpis oferenta.
5. Kazdy oferent mote zloyC tylko jedn4 ofertç.
6. Ofertç skiada sic w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie okre1onym w ogloszeniu
o przetargu.
7. Rozpoczynajqc przetarg, komisja przetargowa:
- stwierdza prawidlowoC ogloszenia przetargu;
- ustala liczbç zgloszonych ofert, podaje imiona, nazwiska albo nazwy firm, które
ziozyly oferty i zostaly dopuszczone do przetargu,
- otwiera koperty z ofertami zlo2onymi we wskazanym tenninie, miejscu i formie;
8. Komisja przetargowa odrzuca ofertç, jezeli:
- zostala ziozona p0 wyznaczonym terminie, w niewlaciwej formic,
- nie zawiera danych o których mowa w pkt 5 regulaminu lub sq one niekompletne,
nieczytelne lub budzq innq wqtp1iwo6,
- jest kolejnq ofertq tego samego oferenta.
9. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferowal najwy2szq cenç. W przypadku
zloetha równorzçdnych ofert zostanie zorganizowany przetarg ustny ograniezony do
oferentów, ktOrzy zlozq takie oferty.
10. Nabywca jest zobowiqzany zaplaciC cenç nabycia niezwlocznie P0 wygraniu przetargu
i podpisaniu umowy, lecz w terminie nie dluszym nit 7 dni od dnia przetargu.
11. Wydanie przedmiotu sprzeda2y nastqpi niezwlocznie p0 zaplaceniu przez nabywcç ceny
nabycia.
12. Z przetargu komisja sporzqdza protokól, Wry w szczeg61noci powinien zawieraC:
a) ohe1enie miej sea i czas przetargu,

b) imiona i nazwiska oraz podpisy czlonków komisji przetargowej,
c) wysokoá ceny wywolawczej,
d) zestawienie ofert, które wplynçly w odpowiedzi na ogloszenie,
e) najwytszq cenç zaoferowanq za przedmiot sprzedazy,
f) imiç i nazwisko (firmc) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibc.
13.Jee1i oferent, ktOrego oferta zostanie wybrana, uchyla sic od zawarcia umowy,
Sprzedajjcy moze wybraé ofertç najkorzystniejszq sporód pozostalych ofert bez
przeprowadzania kolejnego przetargu.
14.Jezeli zaden z uczestników przetargu the zaoferuje ceny nabycia co najmniej rOwnej cenie
wywolawczej, przetarg uwa2a sic za zakoñczony wynikiem negatywnym.
15. Protokól z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawç do zawarcia umowy sprzeday
pojazdu.
16. Informacjç o wyniku przetargu wywiesza sic na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzçdu
Gminy oraz zamieszcza na stronach internetowych:
wwwieoncin.pI

www.bip.Ieoncin.pI

(przetargi),

WOJTG INY
Adam Mirosla Krawczak

