z2 kcna
7.arzadzenia Nr 32/2011
Bfrmistrza Gminy i Miasta w
Rychwale
z dnia 6 lipca 201 Ir.

REGULAMIN PRZETARG1
§ I. Sprzeda2 rzeczy ruchomych, o ktorych mowa w § 1 Zarzgdzenia nr 32/2011 , odbgdzie sic
w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
§ 2. Cen4 wywo4awcz4 jest wartosc rzeczy okreslona na podstawie opinii rzeczoznawcy.
§ 3.1. Ustala sic wadium w wysoko §ci 10% ceny wywolawczej dla ka2dej sprzedawanej
rzeczy.
2. Wadium nalezy wplacic na rachunek bankowy Urzcdu Gminy i Miasta w Rychwale
nr 36 8530 0000 0800 0130 2000 0008 prowadzony przez BS w Rychwale na dzien pined
otwarciem przetargu.
3. Przed otwarciem przetargu uczestnicy skladajq Przewodnicz4cemu komisji dowod wplaty
wadium.
§ 4.1. Po otwarciu przetargu Przewodnicz4cy komisji podaje do wiadornosci:
1) przedmiot przetargu;
2) cent wywolawcz4;
3) wysoko§c wadium;
4) termin uiszczenia ceny nabycia - najpozniej w dniu zawarcia umowy sprzeda2y;
5) informacje o stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu.
2. Przetarg prowadzi Przewodnicz4cy komisji.
§ 5. Ustala sic nastcpujgce zasady przetargu:
1) przetarg rozpoczyna sic od wywoiania ceny wywolawczej przedmiotu przetargu;
2) postapienie nie mote wynosic mniej nit 100,00 zl. Zaoferowana cena przestaje wialzac
uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferowal ceng wy2sz4;
3) uczestnicy przetargu zglaszaj4 ustnie kolejne postapienia ceny, dopoki mimo trzykrotnego
wywoiania nie ma dalszych postapiert;
4) po ustaniu post4pien Przewodnicz4cy komisji, uprzedzajgc obecnych, po trzecim
ogioszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia uczestnikowi przetargu, ktory zaoferowal
najwyisz4 cent;
5) przetarg jest wa2ny bez wzglcdu na liczbc uczestnik6w przetargu, jezeli przynajmniej
jeden uczestnik zaoferowal co najmniej jedno post4pienie powy2ej ceny wywolawczej;

6) wadium ulega przepadkowi w przypadku, gdy oferent odmowi podpisania umowy
sprzedazy w terminie 7 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
§ 6. 1. Komisja sporz4dza z przebiegu przdargu protokol, ktory w szczegl unosci powu ien
zawierac:
1) oznaczenie miejsca i czasu prz etargu;
2) imiona i nazwiska osob czlonkow Komisji;
3) wysokosc ceny wywolawczej;
4) imig, nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy;
5) wysokosc ceny nabycia i oznaczenie sumy, jak4 nabywca uiscil na poczet ceny;
6) wnioski i oswiadczenia osob obecnych przy przetargu;
7) podpisy osob prowadz4cych przetarg.
2. Protokol z przebiegu przetargu podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Gminy i Miasta
w Rychwale.
§ 7. Jezeli rzecz nie zostanie zbyta w drodze przetargu, o ktorych mowa w § 1 Burmistrza
Gminy i Miasta w Rychwale, ustali forms zbycia rzeczy oraz wysokosc minimalnej ceny
sprzedazy.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, niezbgdnych dla
przeprowadzenia przetargu, niezastrzezonych dia innych organow, rozstrzyga komisja
przetargowa.
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