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Zarzqdzenie Nr .4!.611 3
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia..9-o-... sierpnia 2019 roku

w sprawie: ogloszenia przetargu pisemnego ofertowego na spzeda2 skladnika
majatku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w postaci autobusu
szkolnego marki AUTOSAN, wersja S TMMP

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r'
o samorzqdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z p62. zm.) oraz
art. 70 S 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U.

22019 r. poz. 1145 zp62n. zm.),
zarzqdzam, co nastQpuje :

sl
1. Oglaszam pzetarg pisemny ofertowy na spzeda2 skladnika majqtku

ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w postaci autobusu
szkolnego marki AUTOSAN wersja S TRAMP o nr rej. SRB 54 FW,

szczeg6lowo opisanego w ogloszeniu o pzetargu.
TreS6 ogloszenia o pzetargu pisemnym ofertowym stanowi zalqcznik nr 1 do
niniejszego Zarzqdzenia i podlega podaniu do wiadomo6ci publicznej, tj.:

- na stronie internetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oruz
w Biuletynie lnformacji Publicznej,

- na tablicy ogloszefr Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s2
Ustalam termin skladania ofert do dnia 1 3 wrzeSnia 201 9 roku do godz. 1 1oo

w Uzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Czerwionce-Leszczynach
przy ul. Parkowej 9, pok6j nr 5 (Kancelaria).

s3
1. Ustalam na podstawie wyceny rzeczoznawcy cenq wywolawczq pqazdu

opisanego w S 1 ust. 1 w wysoko6ci 30 381,00 zl brutto (slownie: tzydzie6ci
tysiecy ttzysta osiemdziesiqt jeden zlotych, zero groszy brutto).
i. Ustalam wadium w wysoko6ci '10% ceny wywolawczej tj. 3 038,10 zl (slownie:

tzy tysi4ce tzydzieSci osiem zlotych brutto, dziesiq6 groszy).

s4
szczeg6lowe warunki przeprowadzenia przetargu zawiera Regulamin pzetargu
pisemnego, stanowi4cy zalqcznik nr 2 do niniejszego Zarzqdzenia.

s5
Do przeprowadzenia pzetargu powolujQ komisjq w skladzie:
1. dr lwona Flajszok - Pzewodniczqca Komisji
2. Justyna Wqcirz - Zastqpca Przewodniczqcej Komisji

3. Marcjanna Niedobecka - Czlonek Komisji
Dla waino3ci posiedzenia komisji i podjqtych pzez nia rozstrzygniqi w pracach

winny uczestniczyi najmniej 2 osoby skladu komisji'
s6

2.

r#*
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

\^*1,h) ?q



Dane Oferenta:

lmiq i nazwisko/Nazwa Firmy:

Adres zamieszkania/siedziba :

- WZOR OFERTY CENOWEJ -

(miejscowosd i data)

Tel:

PESEL/NIP:

e-mail:

OFERTA CENOWA

Gmina i Miasto
Czemrionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
NIP: 642-000-97-26
REGON: 276258530

1. Pzystepujqc do pzetargu na zakup autobusu szkolnego marki AUTOSAN wersja
S TMMP o nr rej. SRB 54FW oferujg:

cenQ brutto ............. zl

(slownie: zlotych brutto).

2. OSwiadczam lmy(-), 2e zapoznalem siq/zapoznali6my sie(-) z warunkami
postqpowania przetargowego okreSlonego w Ogloszeniu o pzetargu
i Regulaminie na spzeda2 autobusu szkolnego marki AUTOSAN
wersja S TRAMP o nr rej. SRB 54FW, stanowi4cego wlasno66 Gminy i Miasta
Cze rwi o n ka- Le szczy ny.

3. O6wiadczam/my(-), ze zawarte w postepowaniu przetargowym postanowienia,
w tym tre66 wzoru umowy sprzedazy zostaly pzeze mnie/przez nas(*)
zaakceptowane i zobowiqzujg siqizobowiqzujemy siq (*) w przypadku wyboru
mojej/naszej oferty do zawarcia umovyy o tresci zgodnej z treSciq wzoru umowy
na wy2ej wymienionych warunkach, w miejscu (*) i terminie Wznaczonym przez
Spzedajqcego, a tak2e wyra2am/my(*) zgodq, aby kwota wadium zaliczona
zostala na poczet ceny brutto.

4. O6wiadczam lmy(-), 2e zobowiEzujq siq/zobowiEzujemy siq(*) do wplaty ceny
brutto, o kt6rej mowa w pkt. 1 w terminie do 7 dni od dnia wystawienia faktury
VAT pzelewem na rachunek bankowy wskazany pzez Sprzedaj4cego.

5. O6wiadczam lmy(-), 2e po zapoznaniu siq ze stanem technicznym autobusu
szkolnego marki AUTOSAN wersja S TRAMP o nr rej. SRB 54FW nie wnoszq/nie



wnosimy(*) co do niego zastrze2eh.

6. Osobq upowa2nionq do udzielania wszelkich wyja6nieh dotyczqcych zlo2onel
oferty jest : ....... ..(**).

7. Zalqcznikami do niniejszej oferty cenowej sq:
parafowany vtzor umowy sprzeda2y,
aktualny wyciqg z wlaSciwego rejestru albo aktualne za$wiadczenie o wpisie
do ewidencji dzialalnoSci gospodarczq z okresu nie wczeSniej niz 6 miesiqcy,
inne . .............(**).

8. Brak ktoregokolwiek z zalqcznikoq o ktorych mowa w pkt. 7 v,tyklucza Oferenta
zudzialu w przetargu.

(podpis upowaznionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy)

(.) niepotzebne skre6lic
(**) uzupelnii

,l.y 4



wz6n uuowv spnzeon2v -

UMOWA SPRZEDAZY Nr ED ....../2019

zawarla wdniu.......................2019 roku w Czenvionce-Leszczynach pomiqdzy:
Gmin4 i Miastem Czerwionka-Leszczyny z siedzibq w Czerwionce-Le szczynach przy
ul. Parkowej 9, bqdqcq platnikiem podatku VAT, nr NIP 642-000-97-26, ktorq
reprezentuje:

zwanq w dalszej czg6ci umowy ,,Sprzedaj4cym",
a

bqdqcym platnikiem podatku VAT, nr NIP
zwanym w dalszej czq6ci umowy ,,Kupujqcym".

o nastgpuj4cej treSci, w kt6rej Strony zgodnie o5wiadczajq, ze:

s1

Pzedmiotem umowy jest sprzeda2, w wyniku przeprowadzenia pzetargu pisemnego
ofertowego, pojazdu:
Autobus szkolny, marka/typ: ATUOSAN wersja S TRAMP
rok produkcji: 2005
pojemno6i silnika: 4116 cm3
nr identyfikacyjny Vl N:SUASW3RAP5S680622
nr rejestracyjny: SRB 54FW

s2

Spaedaj4cy oSwiadcza, 2e pojazd bqdqcy pzedmiotem umowy stanowi jego
wlasno6i, jest wolny od wad prawnych oraz praw os6b tzecich i nie toczy sie Zadne
postqpowanie, kt6rego pzedmiotem jest ten pojazd oraz nie stanowi on r6wnie2
pzed m iotu zabezpieczenia.

s3

Spzedajqcy sprzedaje a Kupujqcy kupuje pojazd, o kt6rym mowa w g 1 niniejszej
umowy za cenq .. ............ .....................21 brutto (slownie: . . ...................
zlotych brutto), zgodnie z oferlq cenowq z dnia............ 2019 roku,
stanowiEca zalqcznik do niniejszej umowy.



2.

1.

s4
Kupujqcy jest zobowiqzany zaplacid cenq nabycia pojazdu, o kt6rej mowa w g 3
niniejszej umovvy, przelewem na rachunek bankowy wskazany ptzez
Spzedajqcego na faktuze VAT, w terminie do 7 dni od dnia
wystawienia faktury VAT.
Wydanie przedmiotu sprzeda2y nastqpi na podstawie protokolu zdawczo-
odbiorczego Kupujqcemu niezwlocznie po potwierdzeniu ptzez Wydzial
Finansowo-Budzetowy Uzqdu Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny o wplywie
kwoty nale2noSci na rachunek bankowy Sprzedaj4cego.

s5

Kupujqcy oSwiadcza, ze dokladnie zapoznal siQ ze stanem technicznym
nabywanego pojazdu.

Kupujqcy o6wiadcza, iz nabywa pojazd okre6lony w S 1 w takim stanie
technicznym, w jakim aktualnie siq on znajduje i z tego tytulu nie bqdzie zglaszal
2adnych roszczeh w stosunku do Spzedajqcego.

3. Spzedaj4cy o5wiadcza, i2 nie udziela gwarancji na stan techniczny pojazdu,
okreSlonyw$ 1 niniejszej umowy.

s6

Strony ustalily, 2e wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikajace z realizacji ustaleri
niniejszej umowy obciqzajq Kupujqcego.

s7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majq
obowiqzujqce w tym zakresie pzepisy Kodeksu Cywilnego.

1.

s8

Kupujqcy o6wiadcza, 2e znany jest mu fakt, i2 tre6c niniejszej umowy,
a w szczeg6lno6ci pzedmiot umowy i wysoko5e wynagrodzenia, stanowiq
informacjq publicznq w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wzeSnia 2001 r.

o dostqpie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1429), kt6ra podlega
udostgpnianiu w trybie pzedmiotowej ustawy.
Kupuj4cy wyraza zgodq na udostqpnianie w trybie ustawy, o kt6rej mowa w ust. 1,
zawartych w niniejszej umowie dotyczqcych jego danych osobowych w zakresie
obejmujqcym imiq i nazwisko, a w przypadku prowadzenia dzialalno5ci
gospodarczej r6wniez w zakresie firmy.

se

Wszelkie zmiany postanowieh niniejszej umowy mogq by6 dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewazno6ci.

1.



s10

W przypadku sporu pomiqdzy stronami na tle realizaqi niniejszej umowy wtaSciwym
dla rozpoznania jest sqd wta6ciwy dla Sprzedajqcego.

s11

Umowa zostala spozqdzona w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, z czego
1 egzemplaz dla Kupujqcego i 2 egzemplarze dla Sprzedajqcego.

Kupuj4cy Sprzedaj4cy

,tr;r\

,tt[



Zalqcznik w 'l

do Zazqdzenia Nr 446i 19
Burmistrza Gminy i Miasta

:'.;X3[:?;ffi;"fl?,n,"*,

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY

OGLASZA
PRZETARG PISEMNY OFERTOWY

rua spRzeoe2 SKLADNTKA MAJATKU RUcHoMEGo
GMINY ! MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

W POSTACI AUTOBUSU SZKOLNEGO MARKIAUTOSAN, WERSJA S TRAMP

1. Nazwa i siedziba sprzedajqcego
Gmina i Miasto Czenvionka-Leszczyny z siedzibq w Czenrvionce-Leszczynach pzy
ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu
Otwarcie ofert nastqpi w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy
ul. Wolno6ci 11 , 44-230 Czenvionka-Leszczyny w dniu 13 wrze6nia 2019 roku
o godz. 12* - I pigtro.

3. Miejsce i termin, w kt6rym mo2na zobaczy6 sprzedawany autobus szkolny
Autobus szkolny bqdqcy przedmiotem pzetargu mozna oglqda6
w Zarzqdzie Dr6g i Sluzb Komunalnych w Czenruionce-Leszczynach pzy ul. Polnej 6
od 30 sierpnia 2019 roku, po wcze6niejszym ustaleniu dnia i godziny.

Osobami uprawnionymi do kontaktu s4

Justyna Wqcirz - inspektor w Wydziale Edukacji, tel. 32 4317600
od poniedzialku do czwartku w godz. od 8@ do 15oo oraz w piqtek w godz. od Boo

do 14oo.

4. Rodzaj, typ pojazdu objqtego postepowaniem przetargowym
rodzaj pojazdu: autobus szkolny
marka: AUTOSAN
model pojazdu: A0909L.04 12.5t
wersja: S TRAMP
rok produkcji: 2005
nr identyfikacyjny (VlN): SUASW3RAP55680622
moc silnika: 128kW (174 KM)
pojemno6c silnika: 4120 cm3
numer rejestracyjny: SRB 54FW
liczba miejsc siedzacych: 41+1
dopuszczalna masa calkowita: 12500 kg
rodzaj autobusu: szkolny 2 drzvtiowy 41 osobowy + 1

rodzaj silnika: z zaplonem samoczynnym
rodzaj paliwa: olej napqdowy
rodzaj napqdu: 4x2
wyposaienie standardowe (2004.03-2009.09):
ABS - system zapobiegajqcy hamowaniu k6l



Nagrzewnice
Ogrzewanie wodne
Oslona pisloneczna pzednia
Porqcze poziome
Wywietzniki dachowe
Zaslony okienne
Opony LONG MARCH 10 R22,5

opis stanu technicznego pojazdu zgodnie z wycenq:
nadwozie: kompletne, stwierdzono Slady wskazujqce na korozjq szkieletu prawej
6ciany nadwozia, poza tym dobry stan utzymania
wyposazenie: kompletne, bardzo dobry stan utzymania
silnik z ospzqtem: kompletny
uklad napqdowy: kompletny
zawieszenie z ukladem kierowniczym: kompletne
Rama + reszta: kompletne, stwierdzono koroziq ramy i element6w poszycia komory
sterownik6w
Stan ogumienia - zu2ycie 20o/o

dodatkowe informacje:
przebieg: 146941 km
pierwsza rejestracja: 25.11 .2005 r.

nastepne badanie techniczne: 19.12.2O19r.
kolor pojazdu : pomarahczowy

5. Cena wywolawcza samochodu
Cenq wywolawczq ustalono w wysokoSci: 30 381,00 zl brutto w tym 23olo podatku
VAT.

Cena minimalna wynosi 100% ceny wywolawczej.

6. Wymagania jakim powinna odpowiadad oferta w prowadzonym przetargu
Oferta powinna byi spozqdzona w jqzyku polskim w formie pisemnej na formularzu
,,Oferta cenowa" i dodatkowo musi zawierai nastqpujqce zalqczniki:

- parafowany wz6r umowy spzeda2y,
- w pzypadku pzyst4cienia do pzetargu do oferty nale2y dolqczyi aktualny

wyciqg z wla6ciwego rejestru albo aktualne za6wiadczenie o wpisie do
ewidencji dzialalno6ci gospodarczej z okresu nie wczeSniej ni2 6 miesiqcy
przed uptywem terminu skladania ofert.

Wz6r oferty cenowej w zal4czeniu.

7. Termin, miejsce i tryb zloienia oferty oraz okres, w kt6rym oferta jest
wi42qca

Ofertq nalezy zlo2yt, w zamkniqtej kopercie wedlug ponizszego opisu:



G mina i M iasto Czerwion ka-Leszczyny
ul. Parkowa 9

44-230 Cze rw i o n ka- Leszczy ny

"Oferta cenowa na zakup autobusu szkolnego markiAUTOSAA,
o nr rej. SRB 54FW"

Ofertq nale2y zloZye do dnia 13 wrzeSnia 2019 roku do godz. 11oo w Urzqdzie Gminy
i Miasta Czenrrrionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czenrrrionka-Leszczyny
pokoj nr 5 (Kancelaria).
Termin zwiqzania ofertq sprzedajqcy okreSla na 30 dni od dnia zlolenia oferty. Bieg
terminu zuiqzania ofertq rozpoczyna siq wraz z uplywem terminu skladania ofert.

8. Wadium
1. Przystqpujqcy do pzetargu zobowiqzani s4 wplacii wadium w wysokoSci

10% ceny vuywolawczej, co stanowi 3 038,10 zl (slownie: trzy tysiqce trzydzieSci
osiem zlotych brutto) na konto Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nr Ol 8454
1095 2003 0000 0374 0008 najpozniej do 13 wze6nia 2019 roku do godz. l0oo
z dopiskiem: ,,wadium - AUTOBUS szKoLNY", decyduje data wprywu srodkow
pieniqznych na wskazany rachunek bankowy.
2. Wadium, za wyjqtkiem uczestnika, ktory wygral pzetarg zwraca siq niezwlocznie

po zakoiczeniu pzetargu lub jego odwolaniu, jednak nie po2niej ni2 pzed
uplywem 3 dni, liczqc od dnia nastqpnego po zakonczeniu lub odwolaniu
przetargu, natomiast wadium wplacone pzez uczestnika przetargu, ktory wygrat
pzetarg, zalicza siq na poczet ceny nabycia pojazdu.

3. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, ktory wygra pzetarg
uchyli siq od zawarcia umowy sprzeda2y.

9. Warunki odrzucenia oferty cenowej
Komisja przetargowa odzuca ofertq cenowq, jezeli:

zostala ona zlohona po Wznaczonym terminie, w niewlaSciwym miejscu lub
przez oferenta, ktory nie wniosl wadium lub wni6sl po terminie,
nie zawiera danych i dokumentow o ktorych mowa w pkt. 6 niniejszego
ogloszenia o przetargu lub sq one niekompletne, nieczytelne lub budzq
wqtpliwo6ci, zai zlo2enie wyjaSnien mogloby prowadzic do uznania jej za
nowa ofertq,
nie odpowiada warunkom okreSlonym w niniejszym ogloszeniu o pzetargu.

10. lnne informacje
1. Za najkorzystniejszq ofertq zostanie wybrana oferta zawierajqca najwyzszA cene.
2. Nabywca jest zobowiqzany zaplacil, cenq nabycia pojazdu, zgodnie z ofertqr,

po podpisaniu umowy sprzed aZy przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Sprzedajqcego na fakturze vAT, w terminie do I dni od dnia
wystawienia faktury VAT.



3. Wydanie pzedmiotu sprzeda2y nabywcy nastqpi na podstawie protokolu
zdawczo-odbiorczego Kupujqcemu niezwlocznie po potwierdzeniu przez Wydziat
Finansowo-Budzetowy Urzqdu Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny wplyniqcia
naleznoSci na rachunek bankowy Sprzedajqcego.
4. Sprzedajqcy zastrzega sobie prawo zamkniqcia przetargu bez wybrania

ktorejkolwiek z ofert.

11. Zalqczniki
wzor oferty cenowej,
wzor umowy sprzeda2y.

Zatwierdzam



Zalqcznik ff 2
do Zarzqdzenia nr 446119
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

REGULAMIN
PRZETARGU PlSEMNEGO

Regulamin okreSla zasady Wzeprcwadzenia przetargu pisemnego ofertowego na
sprzedaz skladnika majatku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
w postaci samochodu osobowego marki ATUTOSAN, wersja S TRAMp

s1
CzynnoSci zwiqzane z pzeprowadzeniem pzetargu wykonuje Komisja
Pzetargowa powolana Zazqdzeniem Nr 446/1g Burmistrza Gminy i Miasia
Czenarionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 201g roku.
Komisja Pzetargowa wykonuje swoje zadania w pelnym skladzie.

s2
Pzedmiotem pzetargu jest spzedaz autobusu szkolnego:
marka: AUTOSAN, wersja S TRAMP
rok produkcji: 2005
data pierwszej rejestracji: 25.11.2005 r.
pojemno6i silnika: 4120 cm3
nr identyfikacyjny Vl N : SUASW3RAP5S68O622
nr rejestracyjny: SRB 54FW
Spzedaj4cy nie udziela gwarancji na stan techniczny pojazdu, okreSlonego
w ust. 1, a tak2e nie odpowiada za jego ukMe wady.

1.

1.

1.

2.

1.

2.

s3
Cena wywolawcza pojazdu opisanego w $ 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
lgstgfa ustalona na podstawie vvyceny Eeczoznawcy 

- w wysokoSci
30 381,0021 (slownie: trzydzie6ci tysiQcy tzysta osiemdzieii4t jeden zlotych
brutto, zero gorszy).
Spzeda2 nie moze nastqpii za cene nizszq od ceny wywolaw czej, chyba 2e
wystqpi pzypadek pzewidziany w S 16 niniejszego Regulaminu.

s4
Ustala siq wadium w wysoko6ci 10 o/o cen! wywolawczej pojazdu tj.
3 038,10 zl, (slownie: tzy tysiqce tzydzieSci osiem zlotych Urutto) tytutem
za.bezpieczenia wykonania zobowiqzania wynikajqcego z pzelatgu.
Wadium nale2y wnie66 najp6zniej do 13 wrze6nia 2019 roku do godz.
]0o" na rachunek bankowy Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny:
07 8454 1095 2003 0000 0374 0008 z dopiskiem: ,,Wadium _ AUTBUS
Szkolny", decyduje data wptywu Srodk6w pieniq2nych na wskazany rachunek
bankowy.



1.

2.

3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, ktory wygra przetarg
uchyli siq od zawarcia umovvy spzedazy.

s5
Ogloszenie o przetargu podaje siq do wiadomoSci publicznej tj.:

na stronie internetowej Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny oraz
w Biuletynie lnformacji Publicznej,
na tablicy ogloszen Urzqdu Gminy i Miasta Czenryionka-Leszczyny.

Termin przetargu wznacza siq tak, aby miqdzy datq ogloszenia o przetargu,
a terminem skladania ofert do pzetargu uplynqlo co najmniej 7 dni.

s6
Ogloszenie o pzetargu okre6la w szczegolnosci:

1) nazwq i siedzibq Sprzedajqcego,
2) miejsce przetargu,
3) miejsce i termin, w ktorym mozna obejrzei sprzedawany pojazd,
4) opis spzedawanego pojazdu,
5) wysoko6d ceny wywolawczej, wysoko66 wadium oraz termin i sposob jego

wniesienia,
6) informacjq o sposobie odbioru wadium,
7) miejsce itermin zlolenia ofert,
8) informacjq o wymogach, jakie powinny spelniai oferty,
9) informacjq o mozliwosci zapoznania siq z Regulaminem.

s7
1. ofertq nale2y zlo2ye w zamkniqtej kopercie wedlug ponizszego opisu:

Gmi na i Miasto Czetwionka-Leszczyny
ul. Parkowa g

44-2 30 Czerw i o n k a - Leszczy n y

"oferta cenowa na zakup autobusu szkolnego markiAllrosAN
o nr rej. SRB 54 FW'

ofertq nale2y zlo2yc do dnia 13 wze6nia 2o1g roku do godz. 11oow Urzqdzie Gminy i Miasta czenrvionka-Leszczyny przy ul. pirkowej g,
44-230 Czerwionka-Leszczyny pokoj nr 5 (Kancelaria).
Otwarcie ofert nastqpi w Urzqdzie Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny ptzy
ul' Wolno6ci 11, 44-230 Czenrvionka-Leszczyny w dniu 13 wrze5nia 2O1g
roku o godz. 123o - I piqtro.
Przystqpienie do przetargu co najmniej jednego oferenta wystarczy do
przeprowadzen ia przetargu.
Brak ktoregokolwiek z zalqcznik6w, ktore natezy dolqczyc do oferty cenowej
wyklucza Oferenta zudzialu w przetargu.

2.

4.

5.



1.

2.

5.
6.

3.

4.

s8
Pzetarg polega na formalnej ocenie ofert.
Komisja pzetargowa podejmuje nastqpujqce czynnoSci:

- stwierdza prawidlowo6d ogloszenia o pzetargu,
- ustala liczbq zlo2onych ofert, kt6re wplynqly i sprawdza, czy zoslaly wplacone

wad ia,

- pzyjmuje wyjaSnienia lub oswiadczenia zgloszone pzez oferent6w.
Komisja pzetargowa odrzuca ofertq cenow4 je2eli:

- zostala ona zlo2ona po wyznaczonym terminie, w niewlaSciwym miejscu lub
pzez Oferenta, kt6ry nie wni6sl wadium lub wni6sl po terminie,

- nie zawiera danych i dokumentdw, o kt6rych mowa w pkt. 6 ogloszenia lub sq
one niekompletne, nieczytelne lub budzq wqtpliwoSci, zal zlo2enie wyja6nieir
mogloby prowadzi6 do uznania jej za nowq ofertq,

- nie odpowiada warunkom okreSlonym w ogloszeniu o pzetargu.
W dalszej czq6ci Komisja pzetargowa analizuje nieodzucone oferty i wybiera
spo6r6d nich ofertq najkozystniejszq lub stwierdza, 2e nie wybrano 2adnej ze
zlo2onych ofert.
Pzy v,tyborze ofert Komisja pzetargowa kieruje siq cenq brutto.
Je2eli 2aden z uczestnik6w przetargu nie zlo2yl oferty odpowiadajqcej
co najmniej cenie wywolawczej pzelarg uwaza siq za zakohczony wynikiem
negatywnym.

se
1. W pzypadku zlo2enia wiqcej ni2 jednej oferty r6wnej najwy2szq

zaproponowanej cenie, pzeprowadzona zostanie ustna licytacja pomiqdzy
zainteresowanymi z zaslrze2eniem ust. 2.

2. Licytacja z udzialem oferent6w, kl6zy zlo2yli oferty, o kt6rych mowa w ust. 1 ,

tozpoczyna siq bezpo6rednio po ogloszeniu wynik6w pisemnych ofert.
Postqpienie nie moze by6 nizsze ni2 1 o/o najwy2szej ceny zaproponowanej
w r6wnych ofertach.

s10
1. Licytacja, o kt6rej mowa w S I ust. 1 rozpoczyna siq od wywolania ceny

zaproponowanej w ofercie pojazdu pzeznaczonego do sprzeda2y. Licylacja
nastApi w kolejnym dniu roboczym o godzinie 12 oo.

2. Zaoferowana cena pzestaje wiqza6 uczestnika pzetargu, gdy inny uczestnik
zaoferowal cene wy2szq.

3. Po ustaniu postqrier,r Pzewodniczaca Komisji pzetargowej, uprzedzajqc
obecnych, po tzecim pzybiciu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi,
kt6ry zaoferowal nqryzszqceng, oglaszajqc jego imiq i nazwisko.

s11
Z chwil4 udzielenia przybicia, o kt6rym mowa w g 10 ust. 3 nastqpuje spzeda2
pojazdu na rzecz nabywcy.

s12
1. Komisja pzetargowa zawiadamia oferenta, kt6ry wygral przetarg o miejscu



i terminie zawarcia umowy, kt6r4 nale2y podpisa6 w terminie nie dluzszym ni2
do 7 dni od rozstzygniqcia przetargu.

2. Nabywca jest zobowiqzany zaplacil cenq nabycia pojazdu po podpisaniu
umowy spzedazy pzelewem na rachunek bankowy wskazany pzez
Sprzedajqcego na faktuze VAT, w terminie do 7 dni od dnia wystawienia
faktury VAT.

3. Nabywca, kt6ry w terminie okreSlonym w ust. 2 nie ui6ci ceny nabycia traci
prawo do nabycia pojazdu oraz zlo2one wadium.

4. O wynikach pzetargu Przewodniczqca Komisji przetargowej zawiadamia
wszystkich uczestnik6w pzetargu na piSmie w terminie 3 dni roboczych od jego
zakohczenia.

s13
Wydanie pzedmiotu sqzedaZy nabywcy nastepuje na podstawie protokolu zdawczo-
odbiorczego Kupujqcemu niezwlocznie po potwierdzeniu pzez Wydzial Finansowo-
Budzetowy Urzqdu Gminy i Miasta Czenilonka-Leszczyny wplyniqcia nale2no5ci na
rachunek bankowy zgodnie z $ 12 ust. 2.

s14
1. Wadium, za wyjqtkiem uczestnika, kt6ry wygral pzetarg zwraca sie

niezwlocznie po zakoficzeniu pzetargu lub jego odwolaniu, jednak nie p6zniej
ni2 pzed uptywem 3 dni, liczqc od dnia nastepnego po zakoriczeniu lub
odwolaniu pzetargu z zaslrze2eniem ust. 2.

2. Wadium wplacone pzez uczestnika przetargu, kt6ry wyg ral przetarg, zalicza sie
na poczet ceny nabycia pojazdu.

s15
1. Z przeprowadzonego pzetargu Komisja pzetargowa sporzqdza protok6l, kt6ry

winien zawierai:
- termin i miejsce pzetargu,
- oznaczenie pojazdu, stanowiqcego przedmiot pzetargu,
- informacji o uczestnikach pzetargu,
- zaoferowan a cene przez oferent6w,
- informacje o odzuconych ofertach wraz z uzasadnieniem,
- informacjq o zlozonych pisemnych ofertach z uzasadnieniem wyboru

naj korzystn iejsze! o'f etly,
- dane nabywcy/6w,

- ewentualne wnioski Komisji przetargowej,

- wzmiankq o odczytaniu protokolu,

- imiona, nazwiska i podpisy wszystkich czlonk6w Komisji pzetargowej,
- zalqczniki, tj.: oferty oraz inne dokumenty skladane pzez oferent6w.

2. Wydanie pojazdu na rzecz nabywcy nastqpuje na protokolu zdawczo-
odbiorczego po podpisaniu umowy spzed aZy oruz potwierdzeniu wplaty
zaoferowanej kwoty na rachunek bankowy Spzedajqcego.

3. Je2eli nabywca nie ui6ci ceny nabycia w terminie wskazanym w g 12 ust .2
Komisja pzetargowa niezwlocznie powiadamia o tym fakcie oferenta, kt6ry
zlo2yl drugqz kolei najwyzsz4 cenq nabycia pojazdu.



1.

2.
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Jezeli pojazd nie zostanie sprzedany w pienruszym pzetargu, Komisja
przetargowa wnioskuje do Burmistrza Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny
o wyznaczenie drugiego pzetargu po uptywie 7 dni roboczych, liczqc od dnia
rozstrzygniqcia pienruszego przetargu, przy czym Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny obniza procentowo wysokosc ceny wyrruolawczej
(nie wiqcej ni2 o 10 % ceny wywolawczej z pieruvszego przetargu).
Jezeli pojazd nie zostanie sprzedany w drugim pzetargu, ponowne ogloszenie
o przetargu zostanie ogloszone po 30 dniach od dnia rozstrzygniqcia drugiego
przetargu, ptzy czym Burmistrz Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny obniza
procentowo wysoko6c ceny wywolawczej (nie wiqcej ni2 o 10 Yo ceny
wywolawczej z drugiego pzetargu).

s17
Regulamin wchodzi w zycie z dniem podpisania.
Regulamin moze zostai zmieniony w kazdym czasie, a Burmistz bez podania
przyczyny mo2e odwolad ogloszony pzetarg przed terminem skladania ofert lub
uniewazni6 pzetarg po uptywie terminu do ich skladania.
Ka2dy uczestnik przetargu (oferent) ponosi koszty swojego udzialu w przetargu.

Zatwierdzam

1.
2.

3.
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