
 
ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 

Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska 
z dnia 13 sierpnia 2007 roku 

 
w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia regulaminu przetargu na 

sprzedaż autobusu  
 
 
Działając na podstawie § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 
1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez 
przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97 poz. 443 
z późniejszymi) zmianami zarządzam: 

§ 1 
 
 
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w 
dniu 17 sierpnia 2007 roku o godz. 10 00 na sprzedaż autobusu w następującym składzie: 
 
1. Edward Rosiński - przewodniczący komisji 
2. Marek Kostecki - członek komisji 
3. Barbara Rożniecka - sekretarz komisji 

§ 2 
 
 
Wprowadzam regulamin przetargu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 
 
 
Komisja działa do czasu rozstrzygnięcia przetargu. 

§ 4 
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta 
Bogdan Sadowski 



Załącznik do zarządzenia Nr 23/2007 
 

REGULAMIN  PRZETARGU 
 

 
1. Burmistrz Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej organizuje nieograniczony publiczny 

przetarg ustny w dniu 17 sierpnia 2007 r. o godzinie 10-tej w sali nr 39 w siedzibie tut. 
Urzędu. 

     2.    Przedmiotem przetargu jest autobus wymieniony w ogłoszeniu o przetargu  
            stanowiącym załącznik do regulaminu. 
     3.    Prawo do udziału w przetargu mają osoby, które wpłaciły wadium. 
 Wadium przepada jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia 
 równej co najmniej cenie wywoławczej. 
     4.    Cena wywoławcza przedmiotu przetargu jest wymieniona w ogłoszeniu  
             o przetargu stanowiącym załącznik do regulaminu. 
     5.    Ustala się minimalną kwotę przebicia – 100,00 zł. 
     6.     Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne coraz wyższe ceny dopóty, dopóki 
             mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszego postąpienia. 
     7.    Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik 
             zaoferuje cenę wyższą. 
     8.    Osoba przeprowadzająca przetarg uprzedza uczestników, że po trzecim wywołaniu 
             najwyższej z zaoferowanych cen dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte i po  
             wywołaniu trzykrotnym tej ceny zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko osoby, 
             która przetarg wygrała. 
     9.     Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 
    10.    Uczestnikom przetargu, którzy w drodze przetargu nie nabyli przedmiotu przetargu  
 kasa zwraca wpłacone wadium. 
     11.   Osobie, która autobus nabyła, wadium zostaje zaliczone w poczet zapłaty 
              za autobus. 
     12.    Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny 
    nabycia . 
     13.   Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik winien dokładnie obejrzeć przedmiot 
              przetargu, gdyż po dokonanym przetargu żadne reklamacje nie będą uwzględnione. 
     14.  Osoba, która w wyniku przetargu nabyła autobus winna w dniu podpisania umowy 
 kupna sprzedaży zapłacić cenę nabycia, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia 
 rozstrzygnięcia przetargu. 
            W przypadku nie dotrzymania w/w terminu uważa się za rezygnację z nabycia  
            autobusu, a tym samym przepadek wpłaconego wadium. 
     15.  Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół. 
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