Ogłoszenie o przetargu ustnym
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH w PIECHOWICACH
58-573 PIECHOWICE ul. BOCZNA 15 tel./fax (0-75) 76 12 165
e-mail: zuk@piechowice.pl
NIP: 611-270-67-19 REGON: 021416276

Zakład Usług Komunalnych w Piechowicach ul. Boczna 15 działając w trybie rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie określania sposobu i trybu gospodarowania
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr
114, poz.761), ogłasza

III przetarg ustny w trybie licytacji
na sprzedaż:
1. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY – WYWROTKA
- marka: MERCEDES-BENZ, model: 1922 AK, nr identyfikacyjny VIN: WDB 65630715923206
- pojemnoś
/ moc silnika: 11.309 cm3 / 160 KW
- dopuszczalna ładowność - 8.800 kg, masa własna - 9.200 kg
- do samochodu zamontowana jest czołownica
- rok produkcji: 1992
- termin badania technicznego: 08.11.2012
Cena wywoławcza wynosi 55.200 zł (kwota brutto), wadium 5.520 zł, postąpienie 1.000 zł

2. PŁUG ODŚNIEŻNY
- typ: PD 03, model: PD 03-2700, nr fabryczny: 44, rok produkcji: 2007
Cena wywoławcza wynosi 6.300 zł (kwota brutto), wadium 630 zł, postąpienie 200 zł

3. ROZSIEWACZ WAPNA I NAWOZÓW PRZYCZEPIANY RCW 2000
- rok produkcji: 2006
- producent: FMR „AGROMET” BRZEG
Cena wywoławcza wynosi 6.800 zł, wadium. 680 zł, postąpienie 500 zł.
Przetarg odbędzie się 01 sierpnia 2012r. godz. 1000
w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Piechowicach, ul. Boczna 15, w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 9).

************
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ Oddział Piechowice
o numerze 71 2030 0045 1110 0000 0195 1340 z dopiskiem „wadium – poz. 1 (lub 2, ...)” w terminie do dnia
poprzedzającego dzień przetargu do godz. 15oo i złożenie przez biorącego udział w przetargu pisemnego oświadczenia, że stan
faktyczny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Za datę wniesienia wadium uważa się
dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Podmioty biorące udział
w przetargu powinny posiadać stosowne dokumenty potwierdzające tożsamość i upoważnienie do reprezentacji uczestnika
przetargu. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży
w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia, natomiast wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy następuje
niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia osiągniętą w przetargu, w terminie
wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia
kwoty niższej niż osiągnięta w przetargu cena nabycia, nabywca traci prawo wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone
wadium, które przepada na rzecz Zakładu. Wadium przepada na rzecz Zakładu, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie
zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników licytacji, poza wyłonionym Nabywcą, zostanie zwrócone na
wskazany rachunek bankowy w ciągu siedmiu dni roboczych po zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez Nabywcę
zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Demontażu i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży dokonuje Nabywca
na własny koszt.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w miejscu prowadzenia działalności Zakładu – Piechowice, ul. Boczna 15
do dnia poprzedzającego przetarg w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Piotr Woźniak - tel. kom. 605 769 247.
Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn,
z zastrzeżeniem że nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.
Kierownik ZUK Piechowice
Teresa Kupczyńska

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU USTNEGO
NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW I INNYCH PRZEDMIOTÓW BĘDĄCYCH NA
STANIE ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W PIECHOWICACH
Data: 14 maja 2012r.

Zatwierdził:

Kierownik ZUK Piechowice
Teresa Kupczyńska

REGULAMIN
w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji)
na sprzedaż pojazdów/sprzętu.
I. Tryb postępowania:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ustnego i jest jawne.

II. Cel postępowania:
Celem postępowania jest:
1. Sprzedaż pojazdów oraz sprzętu wymienionych w ogłoszeniu o przetargu ustnym.
2. Uzyskanie najwyższej ceny sprzedaży.

III. Organizator:
1. Organizatorem przetargu ustnego jest Zakład Usług Komunalnych w Piechowicach z siedziba przy ul. Bocznej 15.
2. Organizator posiada tytuł prawny do przedmiotu licytacji.
3. Organizator powoła do przeprowadzenia przetargu zespół składający sie z co najmniej 3 osób zwany dalej komisją
przetargową.

IV. Uczestnicy przetargu ustnego:
1. W licytacji mogą bra
udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
2. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika może składa
wyłącznie uczestnik lub osoba umocowana, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo.

VI . Przygotowanie do przetargu ustnego:
1.
2.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik musi zapozna
sie z regulaminem przetargu.

2. Przetarg:
Przetarg odbędzie sie: 10 lipca 2012r. o godzinie 10 oo w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych – sala konferencyjna
(I piętro).
3. Wadium:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ Oddział Piechowice
o numerze 71 2030 0045 1110 0000 0195 1340 z dopiskiem „wadium – poz. 1 (lub 2, ...)” w terminie: do dnia
poprzedzającego dzień przetargu do godz. 15oo i złożenie przez biorącego udział w przetargu pisemnego oświadczenia, że
stan faktyczny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Za datę wniesienia wadium
uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
Wadium złożone przez uczestników licytacji, poza wyłonionym Nabywcą, zostanie zwrócone na wskazany rachunek
bankowy w ciągu siedmiu dni roboczych po zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane
na poczet ceny nabycia.
4. Podmioty biorące udział w przetargu powinny posiadać stosowne dokumenty potwierdzające tożsamość i upoważnienie do
reprezentacji uczestnika przetargu. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.
Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia, natomiast wydanie przedmiotu
sprzedaży Nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia
osiągniętą w przetargu, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. W przypadku niezapłacenia ceny nabycia

w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej niż osiągnięta w przetargu cena nabycia, nabywca traci prawo
wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz Zakładu.

VII. Przebieg przetargu:
1. Przetarg odbywa sie ustnie.
2. Licytowana stawka stanowi
będzie kwotę zakupu pojazdu licytowanego.
3. Przewodniczący komisji otwiera przetarg poprzez podanie ceny początkowej licytowanego pojazdu oraz wysokość
postąpienia.
5. Stawka zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiąza
, gdy inny uczestnik zaoferuje stawkę wyższą.
6. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie coraz wyższe stawki, do czasu trzykrotnego wywołania ceny przez prowadzącego
przetarg ustny i braku dalszych zgłoszeń.
7. Przetarg wygrywa uczestnik, który zgłosił najwyższą cenę.
8. Przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko (nazwę) lub firmę, która przetarg wygrała oraz zaoferowaną
cenę.
9. Organizator w przypadku nie wyłonienia zwycięzcy pierwszego przetargu podejmie czynności zmierzające do ogłoszenia
kolejnego, gdzie cena wywoławcza może zostać obniżona do 50%.

VIII. Postanowienia końcowe:
1. Komisja przeprowadzająca przetarg sporządza protokół, w którym określa:
- termin, miejsce i rodzaj przetargu oraz datę sporządzenia protokołu,
- określa przedmiot przetargu,
- wykaz uczestników przetargu,
- imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy wraz z adresem siedziby, która zaoferowała najwyższa kwotę,
- imiona, nazwiska i podpisy przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji.

3. Protokół z przeprowadzonego przetargu ustnego podpisuje przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz osoba
wyłoniona w przetargu jako kupujący.
3. Uczestnik przetargu może zaskarży
czynności związane z jego przeprowadzeniem do Organizatora w ciągu 3 dni od dnia
zakończenia przetargu, pisemnie w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Piechowicach
4. Organizator może unieważni
przetarg, jeżeli uzna, iż zostały naruszone zasady określone w niniejszym regulaminie oraz
gdy z innych przyczyn umowa nie może dojść do skutku.
5. Umowa, której projekt stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, winna być zawarta nie później niż po 4 dniach od
daty rozstrzygnięcia przetargu. Organizator poinformuje zwycięzcę przetargu ustnego o dokładnym terminie podpisania
umowy.
6. W przetargu nie mogą bra
udziału osoby wchodzące w skład komisji przetargowej.
7. Przetarg ogłasza sie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Piechowicach, oraz na stronie
internetowej: piechowice.bip.pbox.pl na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia
postępowania.
8. Ogłoszenie powinno zawiera
:
- informacje określone w dziale IV pkt.1
- kwotę rozpoczęcia przetargu ustnego, oraz kwotę postąpienia,
- termin i miejsce przetargu,
- wysokość wadium i termin jego wpłacenia,
9. Przystąpienie jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji.
10. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
11. Uczestnik przetargu może działa
przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawi
oryginał pełnomocnictwa.
12. Przedmiot przetargu zostanie wydany nabywcy po uprzedniej wpłacie wylicytowanej kwoty na konto lub w kasie Zakładu
Usług Komunalnych w Piechowicach w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, jednak nie dłuższym niż 7 dni,
licząc od dnia przybicia.

13. Wszelkich informacji udziela sie w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Piechowicach w dni robocze w godz. 7oo – 15oo,
tel. 0605-769-247

****************************************************************************************************************
Załączniki:
1) projekt umowy,
2) wzór oświadczenia

załącznik nr 1

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY
zawarta dnia ..............................................2012r. w Piechowicach pomiędzy niżej wymienionymi stronami:

Sprzedający:
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
58-573 PIECHOWICE UL. BOCZNA 15
NIP: 611-270-67-19
REGON: 021416276
reprezentowany przez:
Kierownika Zakładu

–

Teresę Kupczyńską

Kupujący:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Po przeprowadzeniu w dniu .................................................. 2012r. przez Sprzedającego przetargu ustnego
na sprzedaż ........................................................, w którym Kupującemu udzielono przybicia - Strony ustaliły,
co następuje:

§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż pojazdu:
marka/model

-

..................................................................................

rodzaj pojazdu

-

.................................................................................

- opis rodzaju pojazdu

-

.................................................................................

nr rejestracyjny

-

..................................................................................

rok produkcji

-

..................................................................................

§ 2.

1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem sprzedawanego pojazdu/sprzętu i że pojazd/sprzęt ten nie jest
obciążony żadnymi finansowymi lub prawnymi zobowiązaniami.
2. Kupujący oświadcza, że zapoznał się osobiście ze stanem technicznym i prawnym kupowanego pojazdu i nie
zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń.

§ 3.
Wymieniony pojazd zostanie sprzedany – kupiony za uzgodnioną cenę umowną: ......................... zł
słownie: .................................................................................................................................................................. zł.

§ 4.
Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu/sprzętu za kwotę określoną w § 3 niniejszej
umowy, której otrzymanie Sprzedający kwituje.

§ 5.

Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu/sprzętu jest mu znany oraz jednocześnie potwierdza odbiór
pojazdu/sprzętu.

§ 6.
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz
koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.

§ 7.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy
kodeksu cywilnego.

§ 8.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej
strony.

KUPUJĄCY

SPRZEDAJĄCY

załącznik nr 2

………………………
miejscowość, data
………………………………….
Imię i nazwisko/nazwa firmy
………………………………….
pełny adres
…………………………………
telefon kontaktowy

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z warunkami, regulaminem przetargu oraz
z projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
Jednocześnie oświadczam, że stan faktyczny przedmiotu sprzedaży jest mi znany i nie wnoszę
w tym zakresie zastrzeżeń.
Informuję jednocześnie, że zgodnie z wymogami dokonałem wpłaty wadium w wysokości
wskazanej w ogłoszeniu o przetargu dot. ........................................................................................
(licytowany pojazd/sprzęt)

- w załączeniu dowód wpłaty.
Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku wygrania licytacji do zawarcia umowy w terminie
podanym przez Organizatora.

……………………………….
podpis osoby uprawnionej

załącznik nr 3

