
Regulamin przetargu (licytacji) 

na sprzedaż samochodu ciężarowego  

marki VW Transporter o nr rej. EP 10090 

 

(opracowany zgodnie z ZARZĄDZENIE NR 9/2016 Komendanta Straży Miejskiej 

w  Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 grudnia 2016  roku w sprawie powołania  

stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz zasad zbywania 

 i sposobu likwidacji składników majątkowych Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim) 

 

§ 1 

Przedmiotem sprzedaży jest samochód  ciężarowy  marki VW Transporter o nr rej. 

EP 10090 rok produkcji 2002. Samochód stanowi mienie Straży Miejskiej w 

Piotrkowie Trybunalskim.  

§ 2  

1. Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowy marki VW Transporter o nr rej. EP  

    10090 ma formę przetargu ustnego (licytacji). 

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. 

3. Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy składają wadium w wysokości 500,00  

    złotych (słownie: pięćset złotych, zero groszy ). Wadium składa się  

    w gotówce w kasie Straży Miejskiej nie później niż do godz. 9:45 w dniu przetargu  

    (licytacji) 22 listopada 2017 r. 

4. Przewodniczący komisji prowadzi licytację. 

5. Przewodniczący komisji otwiera przetarg i podaje do wiadomości: 

    - przedmiot przetargu, 

    - cenę wywoławczą samochodu ciężarowego, która wynosi brutto 5 110,00 zł  

       (słownie:  pięć tys. sto dziesięć złotych, zero groszy). Przedmiot sprzedaży  

       zawiera VAT w wysokości 23%. -  wysokość wadium, 

     - termin uiszczenia ceny nabycia, zmiany w stanie faktycznym i prawnym    

       środka trwałego, 

     -  wysokość postąpienia. 

6.  Przetarg prowadzony będzie w formie licytacji odbywającej się „w górę" poprzez  

     postąpienie. Postąpienie w  licytacji wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych, zero  

      groszy ). 

7.  Oferty ustne należy składać po podaniu przez licytatora do wiadomości  

     uczestniczących przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej. 



8.  Zaoferowana cena przestaje obowiązywać oferenta, gdy inny oferent podczas 

     licytacji przed ustaniem postąpień zaoferował cenę wyższą. 

9.  Po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu osiągniętej ceny, przedmiot  

     przetargu uważa się za sprzedany. 

10. Nabywcą zostaje oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę zakupu  

      przedmiotu przetargu (zadeklarował najwyższą kwotę). 

11. Przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę,  

      która przetarg wygrała oraz zaoferowaną cenę. 

12. Uczestnik, który wygrał przetarg, dokonuje niezwłocznie ( najpóźniej 15 minut od  

      godziny zakończenia przetargu) wpłaty w gotówce kasie Straży Miejskiej za  

      wylicytowany pojazd.  

13. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się nabywcy, który wygrał przetarg,  

      od dokonania wpłaty i zawarcia umowy sprzedaży. W takim przypadku nabywcą  

      staje się kolejna osoba, która uczestniczyła w przetargi i zadeklarował najwyższą  

      kwotę. 

14. Przetarg jest ważny, jeżeli nastąpi jedno postąpienie. W przypadku, gdy do  

      licytacji przystąpi wyłącznie jeden uczestnik przetargu, musi on zadeklarować co  

      najmniej cenę wywoławczą plus jedno postąpienie. 

15. Uczestnik wyłoniony w przetargu, po dokonaniu wpłaty, zostanie zaproszony do  

      podpisania umowy i zostanie mu przekazany pojazd.  

 

§3 

1. Komisja pełni swoje obowiązki od dnia powołania do dnia zatwierdzenia przez  

    Komendanta  protokołu końcowego z przetargu. 

2. W przetargu ustnym (licytacji) nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład  

    komisji przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo. 

 

§4 

Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien 

przedstawić oryginał pełnomocnictwa. 

 

§5 

Komendant Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim  zastrzega sobie prawo 

unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny 


