
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.228.2016
WÓJTA GMINY WILKÓW

z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu
specjalnego (strażackiego) marki STAR  A 200, rok produkcji 1988 i powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1515z późn.zm.1)) zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego)
marki STAR A200, rok produkcji 1988, nr rejestracyjny OPC 834D, za cenę wywoławczą 5.000,00 zł
(pięć tysięcy złotych) załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ogłasza się regulamin przetargu na sprzedaż samochodu strażackiego STAR A 200 załącznik nr 2
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W celu przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję przetargową w składzie:

1) Kazimierz Olchawa  – Przewodniczący Komisji

2) Wiesław Kwiecień  – członek Komisji

3) Jadwiga Zmora  – członek Komisji

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy zajmującemu się sprawami 
ochrony przeciwpożarowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1890
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.228.2016

Wójta Gminy Wilków

z dnia 19 lutego 2016 r.

Wójt Gminy Wilków
o g ł a s z a

I   p u b l i c z n y    p r z e t a r g   u s t n y

na sprzedaż  mienia Gminy Wilków

Przedmiot
sprzedaży

Samochód specjalny (strażacki) STAR A 200, rok produkcji 1988, nr rejestracyjny OPC 834D, 
niesprawny technicznie do remontu kapitalnego

Właściciel Gmina Wilków
Termin i miejsce 

oglądania pojazdu
Samochód strażacki można obejrzeć w Remizie OSP w Wilkowie od dnia ukazania się 
ogłoszenia do dnia 25.02.2016 r.  po umówieniu  telefonicznym pod numerem 502491801

Cena wywoławcza 5.000,00 zł
Kwota wadium 500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca  2016 r. o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Gminy najpóźniej do dnia
2 marca 2016 r. lub na konto Urzędu Gminy BS Wilków 40 8890 1037 0012 0333 2002 0007.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,
w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. 
Cena sprzedaży nieruchomości w formie przetargu nie może być rozłożona na raty.

Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w pokoju nr 1, budynku B Urzędu Gminy 
w Wilkowie, telefon 774195514 wew.122

Wilków, dnia    19.02.2016 r.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.228.2016

Wójta Gminy Wilków

z dnia 19 lutego 2016 r.

REGULAMIN    PRZETARGU

§ 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego) STAR A 200,
rok produkcji 1988, nr rejestracyjny OPC 834D, niesprawnego technicznie do remontu kapitalnego.

§ 2. Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym przez Wójta Gminy Wilków w ogłoszeniu
o przetargu.

§ 3. Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy zobowiązują się do złożenia pisemnego oświadczenia,
iż zapoznali się ze stanem technicznym samochodu i warunkami przetargu, że je akceptują oraz przedstawiają 
dowód wpłaty wadium na konto Gminy Wilków.

§ 4. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby bliskie tym osobom.

§ 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę 
wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.

§ 6. Po otwarciu przetargu przewodniczący Komisji podaje do wiadomości między innymi:

1) przedmiot przetargu,

2) cenę wywoławczą,

3) wysokość wadium,

4) termin wpłacenia wylicytowanej kwoty,

5) wielkość postąpienia,

6) stan faktyczny i prawny pojazdu,

7) pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy.

Oznaczenie przedmiotu Kwota pierwszego postąpienia w zł. Minimalna kwota
kolejnych postąpień w zł.

samochód specjalny (strażacki)  STAR A200 5.050,00 50,00

§ 7. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie oferowaną cenę nieruchomości.

§ 8. Po trzykrotnym wywołaniu przez przewodniczącego Komisji najwyżej z zaoferowanych cen przetarg 
zostaje zamknięty i ogłasza się imię i nazwisko lub nazwę albo firmę osoby, która przetarg wygrała.

§ 9. Podstawę do zawarcia umowy stanowi protokół  z przeprowadzenia przetargu.

§ 10. Protokół z przetargu określa między innymi:

1) termin i miejsce przetargu,

2) oznaczenie przedmiotu sprzedaży,

3) liczbę osób dopuszczonych do przetargu,

4) cenę osiągniętą w przetargu,

5) oznaczenie i adres nabywcy.
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