
ZAR ZĄD ZENIE Nr  22 /2010  

Wójta Gminy Czernikowo           

z dnia 11 czerwca 2010 roku. 
 

w sprawie wyznaczenia: komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego  

ustnego (licytacji) na zbycie środka trwałego będącego własnością Gminy Czernikowo 

będącego w użytkowaniu Urzędu Gminy Czernikowo. 
 

Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
 

Zarządzam, co następuje: 
 

§ 1
.  

1. Wyznaczam Komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego 

ustnego (licytacji) na zbycie środka trwałego, tj. 

x  Autobus VW LT 35 2,5 TDI 

2. W skład Komisji wchodzą: 

1) Przewodniczący  - Marek Brzustewicz 

2) Sekretarz - Dorota Czarnecka 

3) Członek - Daniel Świdurski 
 

§ 2 .  

Komisja będzie działać zgodnie z Regulaminem Przetargu, który stanowi załącznik do 

niniejszego Zarządzenia. 
 

§ 3 .  

Sekretarz Komisji jest odpowiedzialny za sporządzenie odpowiedniego protokołu oraz innych 

niezbędnych dokumentów związanych z oceną i wyborem oferty. 
 

§ 4 .  

Zobowiązuję Komisję do zachowania poufności prowadzonych prac. 
 

§ 5 .  

Ogłoszenie wyników postępowania nastąpi po uprzednim zatwierdzeniu ich przez Wójta 

Gminy Czernikowo. 
 

§ 6 .  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 



Załącznik Nr 1                                

do Zarządzenia Nr 22/2010 

Wójta Gminy Czernikowo                 

z dnia 11 czerwca 2010 r. 

 

Regulamin Przetargu                              

na sprzedaż pojazdu będącego w użytkowaniu 

Urzędu Gminy Czernikowo 

1. Przetarg przeprowadza się w formie przetargu nieograniczonego ustnego (licytacji). 

2. Cena oszacowania jest ceną wywoławczą. 

3. Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego środka 

trwałego. W przypadku sprzedawanego pojazdu wartość wadium wynosi: 
 

Lp. Nazwa środka technicznego Wartość wyceny Wartość wadium 

1 
AUTOBUS VW LT 35 2,5 TDI          

nr rej. CTR N700 
31 925,00 zł 3 193,00 zł 

4. Wyznacza się termin przetargu na dzień 11 czerwca 2010r. godzina 12
00

,           

przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 

Czernikowo (pok. 7, parter) 

5. W przetargu na środek trwały mogą uczestniczyć jedynie osoby, które dokonały 

wpłaty wadium na ten środek trwały. Wadium należy wpłacić gotówką: w kasie 

Urzędu Gminy Czernikowo w godz. 8.00 - 13.30 lub na konto Urzędu Gminy 

Czernikowo KBS Oddział w Czernikowie nr 96 9537 0000 0030 0520 2000 0033 do 

dnia 11 czerwca 2010 r. do godz. 12.00 

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu 

tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. Osoby prawne podlegające wpisom do 

rejestrów, winny ponadto przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo oraz aktualny 

wypis z właściwego rejestru, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. 

7. Kwota postąpienia jest w przypadku sprzedaży sprzętu następująca: 
 

Lp. Nazwa środka technicznego Wartość wyceny Kwota postąpienia 

1 
AUTOBUS VW LT 35 2,5 TDI         

nr rej. CTR N700 
31 925,00 zł 500,00 zł 

 

Potencjalni nabywcy mogą podawać również całkowitą wielokrotność kwoty postąpienia. 

8. Nabywca jest zobowiązany do zapłacenia ceny nabycia w ciągu siedmiu dni od daty 

przeprowadzenia przetargu. 

9. Nabywca, który w ciągu siedmiu dni nie uiści ceny nabycia traci złożone wadium. 

 



10. Jeżeli nabywca w ciągu siedmiu dni nie uiści ceny nabycia, sprzęt zostanie sprzedany 

osobie, która zaoferowała drugą co do wielkości kwotę zakupu. 

11. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje na mocy umowy sprzedaży 

natychmiast po zapłaceniu ceny nabycia. 

12. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet            

ceny nabycia. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega            

zwrotowi. Wadium wpłacone w kasie Urzędu Gminy zostanie zwrócone bezpośrednio          

po dokonaniu wyboru oferty. Wadium wpłacone na konto zwraca się w terminie 3 dni            

od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie konta, na które powinno być 

zwrócone. 

13. Jeśli środek trwały nie zostanie sprzedany (nie będzie chętnych nabywców) w drodze 

przetargu po cenie wywoławczej, zorganizowany zostanie ponowny przetarg,                   

w którym cena wywoławcza będzie niższa od ceny szacowanej. 

14. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół na sprzedany sprzęt. 

15. Przetarg może zostać unieważniony w przypadku popełnienia błędów proceduralnych. 

 

 



Aneks Nr 1 

do Zarządzenia Nr 22/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. 
 

W Regulaminie Przetargu stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 

Wójta Gminy Czernikowo z dnia 11 czerwca 2010 roku, wprowadza się następujące zmiany: 

1) W punkcie 3 Regulaminu dodaje się: 

Przetarg II 
 

Lp. Nazwa środka technicznego Wartość wyceny Wartość wadium 

1 
AUTOBUS VW LT 35 2,5 TDI          

nr rej. CTR N700 
25 540,00 zł 2 554,00 zł 

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje 

ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. 

2) W punkcie 4 Regulaminu dodaje się zdanie: „Wyznacza się termin II przetargu na dzień 

22 czerwca 2010 r. godz. 12
00

”. 

3) Punkt 5 otrzymuje brzmienie: „W przetargu na środek trwały mogą uczestniczyć jedynie 

osoby, które dokonały wpłaty wadium na ten środek trwały. Wadium należy wpłacić              

w kasie Urzędu Gminy Czernikowo gotówką co najmniej na pół godziny przed 

wyznaczoną godziną przetargu”. 

4) W punkcie 7 Regulaminu dodaje się: 

Przetarg II  

Lp. Nazwa środka technicznego Wartość wyceny Kwota postąpienia 

1 
AUTOBUS VW LT 35 2,5 TDI           

nr rej. CTRN700 
25 540,00 zł 500,00 zł 

 

 

 

 

 

 
 



 

Aneks Nr 2 

do Zarządzenia Nr 22/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. 
 

W Regulaminie Przetargu stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 

Wójta Gminy Czernikowo z dnia 11 czerwca 2010 roku, wprowadza się następujące zmiany: 

1) W punkcie 3 Regulaminu dodaje się: 

Przetarg III 
 

Lp. Nazwa środka technicznego Wartość wyceny Wartość wadium 

1 
AUTOBUS VW LT 35 2,5 TDI            

nr rej. CTR N700 
22 350,00 zł 2 235,00 zł 

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje 

ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. 

2) W punkcie 4 Regulaminu dodaje się zdanie: „Wyznacza się termin III przetargu na dzień 

27 sierpnia 2010 r. godz. 12
00

”. 

3) Punkt 5 otrzymuje brzmienie: „W przetargu na środek trwały mogą uczestniczyć jedynie 

osoby, które dokonały wpłaty wadium na ten środek trwały. Wadium należy wpłacić            

w kasie Urzędu Gminy Czernikowo gotówką co najmniej na pół godziny przed 

wyznaczoną godziną przetargu”. 

4) W punkcie 7 Regulaminu dodaje się: 

Przetarg III 
 

Lp. Nazwa środka technicznego Wartość wyceny Kwota postąpienia 

1 
AUTOBUS VW LT 35 2,5 TDI            

nr rej. CTR N700 
22 350,00 zł 300,00 zł 

 

 

 


