Załącznik do Zarządzenia Nr 157/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 14.12.2016
Regulamin zorganizowania i przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż przyczepy ciągnikowej „ WARFAMA ” T 145 oraz podnośnika hydraulicznego
RAK stanowiącego własność Gminy Krzywiń

1. Tryb postępowania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ustnego i jest jawne.
2. Cel postępowania:
Celem postępowania jest sprzedaż przyczepy ciągnikowej i podnośnika hydraulicznego
oraz uzyskanie najwyższej ceny sprzedaży.
3. Organizator:
a) Organizatorem przetargu ustnego jest Gmina Krzywiń z siedzibą ul. Rynek 1, 64-010
Krzywiń.
b) Organizator powoła do przeprowadzenia przetargu zespół składający się z 3 osób
zwanych dalej komisją.
4. Przedmiot przetargu ustnego:
1) Przedmiotem przetargu jest :
a) przyczepa ciągnikowa „ WARFAMA ” T 145
b) podnośnik hydrauliczny RAK
2) Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi:
a) przyczepa ciągnikowa „ WARFAMA” T 145 - 19.600,00 zł brutto.
b) podnośnik hydrauliczny RAK – 1.900,00 zł brutto.
3) Szczegółowe warunki zakupu określa umowa stanowiąca załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
5. Uczestnicy przetargu ustnego:
a) W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej.
b) Oświadczenia woli w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba
umocowana, która przedłoży stosowne, pełnomocnictwo.
6. Przygotowanie do przetargu ustnego:
a) Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik musi zapoznać się z regulaminem
przetargu.
b) Przed rozpoczęciem przetargu uczestnicy mają obowiązek złożyć na ręce komisji
przetargowej:
- oświadczenie (stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu), że uczestnik
zapoznał się z regulaminem postępowania, oraz projektem umowy i nie wnosi do nich
zastrzeżeń,
- potwierdzenie wpłaty wadium.

c) Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 roku w siedzibie sprzedającego Gmina
Krzywiń, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń, SALA NARAD, od godziny 10:00.
d) Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 6
pod pkt. b), w tym wpłacenie wadium w wysokości 980,00 zł na przyczepę
ciągnikową lub 190,00 zł na podnośnik hydrauliczny, na konto Gminy Krzywiń:
BS Kościan, Oddział Krzywiń nr konta 10 8666 0004 0300 0169 2000 0016
Oferentom, którzy uczestniczyli w licytacji i nie wylicytowali przedmiotu przetargu
zwraca się wadium w terminie 7 dni od dnia zakończenia licytacji na konto wskazane
przez uczestnika przetargu.
Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg,
uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
7. Przebieg przetargu:
a) Przetarg odbywa się ustnie.
b) Wylicytowana stawka stanowić będzie kwotę zakupu przedmiotu przetargu.
c) Przewodniczący komisji otwiera przetarg poprzez podanie ceny wywoławczej, która
wynosi odpowiednio:
 przyczepa ciągnikowa „ WARFAMA ” T 145 – 19.600,00 zł
 podnośnik Hydrauliczny RAK – 1.900,00 zł
d) Minimalna wysokość postąpienia wynosi odpowiednio:
 przyczepa ciągnikowa „ WARFAMA ” T 145 – 196,00 zł
 podnośnik hydrauliczny RAK – 19,00 zł
e) Stawka zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik
zaoferuje stawkę wyższą.
f) Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie coraz wyższe stawki, do czasu trzykrotnego
wywołania ceny przez prowadzącego przetarg ustny i braku dalszych zgłoszeń.
g) Przetarg wygrywa uczestnik, który zgłosił najwyższą cenę.
h) Przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę,
która przetarg wygrała oraz zaoferowaną cenę.
8. Postanowienia końcowe:
a) Komisja przeprowadzająca przetarg sporządza protokół, w którym określa:
- termin, miejsce oraz rodzaj przetargu oraz datę sporządzenia protokołu,
- przedmiot przetargu,
- ilość uczestników przetargu,
- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę (firmy) i siedzibę uczestnika, która
zaoferował najwyższą cenę,
- imiona, nazwiska oraz podpisy przewodniczącego oraz członków komisji.
b) Protokół z przeprowadzonego przetargu ustnego podpisuje przewodniczący
i członkowie komisji oraz uczestnik wyłoniony w przetargu jako kupujący.
c) Organizator może unieważnić przetarg, jeśli uzna, iż zostały naruszone zasady
określone w niniejszym regulaminie oraz gdy z innych przyczyn umowa nie może
dojść do skutku.

d) Umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, zostanie
zawarta po wyłonieniu nabywcy. Organizator poinformuje zwycięzcę przetargu
ustnego o dokładnym terminie podpisania umowy.
e) Przetarg ogłasza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Krzywiń, ul. Rynek 1,
64-010 Krzywiń oraz na stronie internetowej pod adresem: www.krzywin.pl
f) Przetarg ustny jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden
uczestnik przystąpi do niego i zaoferuje stawkę wyższą od stawki wywoławczej dla
danego pojazdu, co najmniej o jedno postąpienie.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy
Krzywiń zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
g) Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien
przedstawić oryginał pełnomocnictwa.
h) Przedmiot przetargu zostanie wydany nabywcy po uprzedniej wpłacie wylicytowanej
kwoty na konto Gminy Krzywiń.
i) Wszelkich informacji udziela się w siedzibie Gminy Krzywiń w dniach od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, tel. 65/5170525 oraz w
Referacie Służb Technicznych tel. 65/5170823.
9. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, może zostać, po
upływie 7 dni roboczych licząc od dnia zakończenia pierwszego przetargu,
zorganizowany drugi przetarg, w którym cena ustalona w pierwszym przetargu jako cena
wywoławcza może zostać obniżona przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, nie więcej
jednak niż o 50%. Wysokość obniżenia ustala Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń
wyznaczając jednocześnie nowy termin drugiego przetargu.
Jeżeli sprzedaż ruchomości w drugim przetargu nie dojdzie do skutku, ruchomość może
być sprzedana, bez przeprowadzenia kolejnego przetargu, na rzecz osoby wyłonionej
w drodze negocjacji bez ogłoszeń, która zaoferuje najwyższą cenę brutto.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Jacek Nowak

