
Załącznik nr 2 
do uchwały Nr …....................
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia ….................................................

Regulamin

 przetargu ustnego  na sprzedaŜ drewna z 250 sztuk z drzew wyciętych w pasie dróg  
 powiatowych nr 4594 P i 4586 P na odcinku Goliszew - Morawin

§ 1

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaŜ drewna z
250 sztuk  drzew wyciętych w pasie dróg powiatowych nr 4594 P i 4586 P na
odcinku Goliszew - Morawin , zwanego dalej „przetargiem”.

§ 2

1. Przetarg przeprowadzi komisja 3 osobowa składająca się z przewodniczącego oraz
dwóch członków.

2. Skład komisji ustala Starosta Kaliski.

§ 3

Osoby wykonujące czynności w przetargu podlegają wyłączeniu jeŜeli:
1) pozostają w związku małŜeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą
prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych
oferentów,

2) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania przetargowego
pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami
organów zarządzających lub organów nadzorczych oferentów,

3) pozostają z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, Ŝe moŜe to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób,

§ 4

1.Cena wywoławcza wynosi 14 900 zł.
2.Wysokość postąpienia wynosi: 500 zł.



§ 5

Ogłoszenie o przetargu określa w szczególności:
1) siedzibę, adres Powiatu Kaliskiego,
2) miejsce przetargu,
3) przedmiot przetargu,
4) cenę wywoławczą,
5) wysokość postąpienia,
6) miejsce i termin uzyskania informacji o przedmiocie i regulaminie przetargu
7) dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć uczestnicy przetargu.

§ 6

Obwieszczenie o przetargu zamieszczone zostanie jednorazowo na stronie internetowej 
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Kaliskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie 
Powiatowym w Kaliszu.

     § 7

1.W przetargu mogą uczestniczyć wykonawcy lub ich upowaŜnieni przedstawiciele.
2.ToŜsamość zostanie stwierdzona na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy lub innego
   dokumentu ze zdjęciem.

       § 8

1. Przetarg wygra uczestnik, który zaoferuje najwyŜszą cenę.
2. Cena sprzedaŜy nie  moŜe być niŜsza niŜ cena wywoławcza powiększona o kwotę

postąpienia.
3. Z przebiegu przetargu zostanie spisany protokół.

       § 9

Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany:
1) do zawarcia umowy kupna – sprzedaŜy na warunkach określonych w

projekcie umowy stanowiącym załącznik do regulaminu.
2) zapłacenia ceny za drewno w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na

wskazane konto bankowe.

     § 10

Przetarg moŜe zostać uniewaŜniony w kaŜdym czasie bez podania przyczyny.


