WOIT GMlNY
NOWE MIASTt

Zarz~dzenie

Nr 22/2018
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 05 czerwca 2018r.

w sprawie: ogloszenia przetargu nieograniczonego (licytacji)
komunalnego Gminy Nowe Miasto.

ruchomego mienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym
(Dz. U. 2018. poz. 994 ze zm.) W6jt Gminy Nowe Miasto zarz~dza, co nastypuje:
§1
Oglasza siy przetarg nieograniczony (licytacjy) ruchomego mienia komunalnego Gminy
Nowe Miasto tj. samochodu OPEL Combo - C, rok produkcji 2004, pojemnos6 silnika 1248
cm 3 , cena wywolawcza 2000,00 z1.

§2
Powoluje
1.
2.
3.

siy Komisjy do przeprowadzenia licytacji w skladzie:
Anna Szczepanek - przewodnicz~ca
Andrzej Falczynski - czlonek
Kazimierz Jastrzybski - czlonek
§3

Ustala siy wadium dJa uczestnik6w licytacj i w wysokosci 10% ceny wywolawczej tj 200,00
zl, kt6re nalezy wplaci6 na konto nr 27 8230 0007 0203 5206 2000 0006 w Banku
Sp61dzie1czym w PIOllsku Oddzial w Nowym Miescie w taki spos6b, aby najpozniej
w dniu 08 czerwca 2018r wadium znajdowalo siy na rachunku bankowym Gminy Nowe
Miasto.

§4
Termin licytacji ustala siy na dzien 11 czerwca 20 18r, godzina 10:00 w pokoju nr 10
w Urzydzie Gminy Nowe Miasto.
§5
Ustala siy regulamin licytacji w brzmieniu

zal~cznika

do

Zarz~dzenia.

§6
Zarzqdzenie podaje siy do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen
Urzydu Gminy Nowe Miasto i na stronie internetowej.

Wykonanie

Zar~dzenia

§7
powierza siy Skarbnikowi Gminy Nowe Miasto.

§8
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 22/2018
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 05 czerwca 2018 r.

REGULAMIN LICYTACJI

(przetargu ustnego nieograniczonego)

I. PRZEDMIOT LICYTACJI

§l.

Przedmiotem licytacji jest samoch6d OPEL Combo - C, rok produkcji 2004, pojemnosc silnika
1248 cm

J

,

II.WARUNKl WSTF;PNE
§2
1. W licytacji mogq wziqc udzial osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki nie posiadajqce
osobowosci prawnej, kt6re wplacq wadium na konto nr 27 8230 0007 0203 5206 2000 0006
Urzydu Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe w Banku Sp6ldzielczym w Plonsku
Oddzial w Nowym Miescie w taki spos6b, aby najp6Zniej w dniu 08 czerwca 2018r. wadium
znajdowalo siy na rachunku bankowym Gminy Nowe Miasto.
2. Cena wywolawcza przedmiotu licytacji wynosi 2.000,00 zl brutto.
3.0soby fizyczne mogq byc reprezentowane

w licytacji przez pelnomocnika, kt6ry mUSI

legitymowac si y pelnomocnictwem sporzqdzonym w formie prawem przewidzianym.

I.Przedstawiciele os6b prawnych wystypujqcy w licytacji mUSZq legitymowac Sly stosownym
umocowaniem do wystypowania w licytacji w imieniu osoby prawnej.

III.LICYTACJA
§3
I. Licytacja rna charakter otwarty.
2. Licytacjy przeprowadzi komisja przetargowa powolana Zarzqdzeniem W6jta Gminy Nowe
Miasto.
3. Nabywcq przedmiotu ustalona zostanie osoba spelniajqca warunki formalne uczestnictwa
w licytacji, kt6ra zaoferuje najwyzszq kwoty kupna samochodu i uzyska przebicie, oraz
wypelni oswiadczenie stanowiqce zalqcznik nr 1 do regulaminu.

4. Z chwil,! przebicia dochodzi do zawarCla umowy. 0 wysokosci post,!pienia decyduj,!
uczestnicy przetargu z tym, ze wysokose post,!pienia nie moze bye nizsza niz 2% ceny
wywolawczej pojazdu z zaokqgleniem w g6ry do pelnych zlotych.

IV. WARUNKI KONCOWE
§4
1.Z przeprowadzonej licytacji splsuJe siy protok61 stanowi,!CY zal,!cznik 2 do regulaminu, kt6ry
zawiera:
- oznaczenie miejsca i czasu licytacji,
- imiona i nazwiska os6b prowadz'!cych licytacjy,
- wysokose ceny wywolawczej,
- najwyzsz,! cen,! zaoferowan,! za samoch6d,
- dane osobowe, miejsce zamieszkania licytanta lub odpowiednio nazwa firmy i siedziba
osoby, kt6ra uzyskala przebicie,
- zaliczenie wadium na poczet ceny wartosci samochodu uzyskanej w przetargu przez
licytanta, kt6ry uzyskal przebicie,
- wzmianka 0 odczytaniu protokolu,
- podpisy komisji i licytanta, kt6ry uzyskal przebicie oraz protokolanta.
2. Od ustalen komisji uczestnikom licytacji przysluguje prawo wniesienia odwolania do W6jta
Gminy Nowe Miasto w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia licytacji.
3.Ustala siy, ze umowa kupna - sprzedazy pojazd6w zostanie zawarta w okresie nie kr6tszym niz 7
dni od daty przeprowadzenia licytacji, chyba, ze do licytacji przyst'!pi jedna osoba, w6wczas
umowa moze zostae zawarta bezzwlocznie jednakze wraz ze spe1nieniem warunku okreslonego
w §4 ust. 4 niniejszego regulaminu. Projekt umowy kupna - sprzedazy stanowi zal'!cznik nr 3 do
regulaminu.
4.Nabywca zobowi'!zany jest w dniu podpisania umowy kupna sprzedazy przedlozye dow6d wplaty
calej kwoty wartosci samochodu ustalonej w licytacji z uwzglydnieniem wadium.
S.W przepadku odst,!pienia od zawarcia umowy przez nabywcy wadium przepada na rzecz gminy,

a uczestnik licytacji traci wszelkie prawa do nabycia pojazdu wynikaj,!ce z przeprowadzonej
licytacji.

Zal~cznik

nr 1

do regulaminu
przeprowadzania licytacji

OSWIADCZENIE
- wzor
Aukcja (licytacja ustna) na sprzedaZ samoch6d OPEL Combo - C, rok produkcji 2004, pojemnosc
silnika 1248 cm 3 , numer identyfikacyjny (YIN) WOLOXCF0653016319, stanowi,!cego wlasnosc
Gminy Nowe Miasto.

Nabywca (imiy i nazwisko lub nazwa firmy)

NIP, Regon (jesli dotyczy) lub nr dowodu osobistego w przypadku os6b fizycznych

Dane kontaktowe (telefon, faks , e-mail)

Imiy nazwisko osoby uprawnionej do podpisania umowy orazjej funkcje w przypadku gdy Nabywqjest osoba prawna

Przystypuj,!c do udzialu w aukcji na sprzedaZ samochodu oswiadczam ze:
l.Zapoznalem siy z regulaminem licytacj i oraz wszystkimi jego zal,!cznikami, a w szczeg61nosci ze
wzorem umowy i nie wnoszy zadnych zastrzezen.
2.Zapoznalem siy ze stanem prawnym i technicznym pojazdu byd,!cego przedmiotem aukcji i nie
wnoszy zadnych zastrzezen.
3.W przypadku wygrania aukcji zobowi,!zujy siy do podpisania umowy zgodnie ze wzorem
stanowi'!cym Zal'!cznik nr 3 do regulaminu w terminie do 7 dni od dnia przybicia.

lmi~ , nazwisko i podpis Nabywcy
lub osoby/os6b uprawnionych
do reprezentowania

lawn ,

Zal~cznik

nr 2

do regulaminu
przeprowadzania Iicytacji

PROTOKOL
- wzor
Sporz'ldzony w dniu ... czerwca 2018r. w pokoju Nr

10 w

Urzt(dzie Gminy Nowe Miasto,

ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto z licytacji (przetargu ustnego nieograniczonego) na sprzedaz
samochodu marki OPEL Combo - C, rok produkcji 2004, pojemnosc silnika 1248 cm

3

,

numer

rejestracyjny WPN 4S30, numer identyfikacyjny (V IN) WOLOXCF06530 16319, stanowi'lcego
wlasnosc Gminy Nowe Miasto.
Wyjasnienia i oswiadczenia osoby, kt6ra wygrala licytacjt(:

KOMISJA PRZETARGOWA W SKLADZIE:
11 Przewodnicz'lCY Komisji Przetargowej - ............................. .
2/ Czlonek Komisji Przetargowej
3/ Czlonek Komisji Przetargowej

Do przetargu stawili sit(:

1/ ................................ .

2/ .... ............................ .

3/ ................................ .

Liczba os6b dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - ....
Liczba os6b niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - ....

Przewodnicz'lcy Komisji Przetargowej odczytal cent( wywolawcz'llicytacji 2 000,00 zlotych
(slownie: dwa tysi'lce zlotych), licytacja wygral/a oferuj'lc najwyzsz,!- cen'l PanlPani

zam .................................................................................................................................. ...................... .
legitymujetcy/a siy dowodem osobistym seria ....... i numer ............... wydanym
przez ....... .. ...................... ...................................................... .
za kwoty brutto: ........................... ..
(slownie: ............... .......................... .. .............. ... .................... )
Kwota zostaje pomniejszona

0

wplacone wadium wynosz()ce 200,00 zl

Razem kwota brutto do zapJaty wynosi: ....................... zl
(slownie: ............................................................................................................................................ )
Protok61 niniejszy stanowi podstawy do zawarcia umowy kupna-sprzedazy, osoba ustalonajako
nabywca samochodu zostanie powiadomiona

0

dniu podpisania umowy.

Protok61 sporzetdzony w 3 egzemplarzach, jeden dla nabywcy samochodu, dwa dla sprzedajetcego.
Niniejszy protok61 odczytano i w dow6d przyjycia podpisano.

Nowe Miasto, dnia ............................ ..
PODPIS KUPUJACEGO

PODPISY KOMISJI PRZETARGOWEJ
Przewodniczetcy Komisji Przetargowej

II ............................. .
Czlonkowie Komisji Przetargowej

21 ............................. .
3/ . ..............................

I

Umowa kupna - sprzedaiy samochodu OPEL Combo-C

Zawarta w dniu .. .. . czerwca 2018r. w Nowym Miescie, ul. Apteczna 8 1, 09-120 Nowe Miasto,
NIP: 567 178 66 97, pomiydzy Gminq Nowe Miasto reprezentowanq przez:
1.

S!awomira Dariusza Zalewskiego - W6jta Gminy Nowe Miasto,

2.

przy kontrasygnacie Anny Szczepanek - Skarbnika Gminy Nowe Miasto

zwanym w dalszej cZysci SPRZEDAJ1\CYM

a
P. ........................... ................................................ ................................................................................ .
....................... .... ... ................ ... ...... ................................. .. .............................................. NIP: ., ........... ..

Legitymujqcym/a siy dowodem osobistym seria ....... numer ............... wydanym
przez .. ................. ................................. dnia ............... .. .........r.
Zwanym w dalszej czysci umowy KUPUJ1\CYM

zawarta zosta!a umowq 0 nastypujqcej trdci:

§1
Sprzedajqcy sprzedaje, a

Kupuj~cy

nabywa samochodu marki OPEL Combo - C, rok produkcji

2004, pojemnosc silnika 1248 cm 3 , numer rejestracyjny WPN 4S30, numer identyfikacyjny (VIN)
WOLOXCF0653016319,

§2
Sprzedajqcy oswiadcza, ze samoch6d marki OPEL Combo - C, bydqcy przedmiotem umowy
stanowi jego wy!qcznq wlasnosc, jest wolna od wad prawnych oraz praw os6b trzecich, iz nie toczy
siy zadne postypowanie, kt6rego przedmiotem jest ten pojazd, ze nie stano wi on r6wniez
przedmiotu zabezpieczenia.

§3
1.

Kupujqcy zap!aci!

Sprzedaj~cemu

za przedmiot sprzedazy okrdlony w § 1 niniejszej umowy

cenq... ........ .. ...... z! brutto (s!ownie: ............................................................... ................................... ).
2.

Naleznosci za przedmiot umowy zostala wplacona przez Kupujqcego w dniu .................. ..

3.

Wadium wplacone w dniu licytacji w wysokosci ........ zl zaliczono na poczet ceny nabycia.

4.

Wszelkie podatki i inne oplaty

zwi~ane

z niniejszq umowq ponosi Kupujqcy.

§4
1. Sprzedajqcy przenosi na rzecz Kupujqce wlasnosc pojazdu okrdlonego w § 1 niniejszej umowy.
2. Kupujqcy oswiadcza, ze pojazd zostal mu wydany a stan techniczny pojazdu jest mu znany

I z tego tytulu nie bydzie rosci! Zadnych pretensji do
3.

Kupuj~cy

Sprzedaj~cego.

oswiadcza, ze sprawdzil oznaczenie numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego i nie

wnosi do nich zastrzezen.

§S
W sprawach nie uregulowanych

niniejs~ umow~

zastosowanie

maj~

przepisy Kodeksu cywilnego.

§6
Umowy sporz~dzono w trzech jednobrzmi~cych egzemplarzach dwa dla sprzedaj~cego, jeden dla
kupuj~cego.

SPRZEDAJI\CY
KUPUJI\CY
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z ZnlflWski

