
                                                                                                                     Załącznik nr 2 do Zarządzenia
                                                                                                                       nr  OR 0050.75.2012
                                                                                                                       Wójta Gminy Murów

Regulamin
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 

   autobusu szkolnego marki AUTOSAN

§ 1.
Regulamin  określa  szczegółowe  zasady  przeprowadzenia   przetargu  ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN.

§ 2.
1. Przetarg ustny nieograniczony ma na celu uzyskanie najwyższej ceny sprzedaży autobusu.
2. Przetarg jest  ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu,  jeżeli  przynajmniej  
    jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej

§ 3.
Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Murowie 
oraz  na  stronie  internetowej  ww.murow.pl     ,  co  najmniej  na  14  dni  przed  wyznaczonym 
terminem przetargu.

§ 4
1. Miejsce, w którym  można obejrzeć pojazd: przy ul. Polnej 6 w Murowie
2.  Pojazd  będzie  udostępniony  zainteresowanym  od  dnia  24.10.2012r  po  uprzednim  
   umówieniu. Osobą do kontaktów jest  Przemysław Wienke tel. (77) 4214034.

§ 5
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli spełniają wszystkie warunki 

    zawarte w regulaminie oraz podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i stanem 
    przedmiotu przetargu.
2. Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać dokument 
     stwierdzający tożsamość.
3.  Osoby prawne biorące  udział  w przetargu  zobowiązane  są  posiadać  aktualny odpis  z  
    właściwego rejestru , pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w    
    oryginale.
4. Uczestniczy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika.
5. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

§ 6.
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 700,00zł.
     Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia  05.11.2012r. do godz. 10oo w kasie Urzędu 
     Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Murowie Bank Spółdzielczy w Łubnianach 
      nr 218897 0004 2001 0006 0163 0003 
2.  Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.
3.  Wadium oferenta,  który  wygra  przetarg  zostanie  zaliczone  na  poczet  ceny  nabycia   
     autobusu, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości
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 4. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej od zawarcia umowy sprzedaży- wadium  
     nie podlega zwrotowi.

§ 7.
Czynności  związane  z  przeprowadzeniem  przetargu  wykonuje  komisja  przetargowa, 
powołana  przez Wójta.

§ 8
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  wniosły wadium oraz  złożyły  oświadczenia  o  
    zapoznaniu się z warunkami przetargu i stanem technicznym przedmiotu przetargu, a tym 
    samym zostały dopuszczone do przetargu.
2. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu , że po trzecim 
    Wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienie nie zostanie podjęte.
3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może  
    wynosić mniej niż  100,00zł.
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.
                                                                 

§ 9
1. Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który powinien zawierać  
    w szczególności:

• Określenia miejsca i czasu przetargu.
• Imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej,
• Wysokość ceny wywoławczej,
• Najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży,
• Imię i nazwisko ( firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę,
• Wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty jaką nabywca uiścił na poczet ceny,
• Protokół zatwierdza Wójt Gminy.

§ 10
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.
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