Załącznik
do uchwały Nr 184/2019
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Regulamin sprzedaży samochodu stanowiącego własność Powiatu Kaliskiego
§1
Regulamin określa zasady sprzedaży samochodu osobowego marki Skoda Octavia,
rok produkcji 2009, nr rejestracyjny PK 68370, nr VIN TMBDA21Z3AC000081 zwanym dalej
„samochodem”, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
§2
Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż samochodu przeprowadzi komisja
powołana przez Zarząd Powiatu Kaliskiego w drodze uchwały, spośród pracowników Starostwa
Powiatowego w Kaliszu, zwana dalej „komisją”.
§3
1. Starosta Kaliski wyznacza termin przetargu.
2. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego,
w internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - przetargi.
3. Ogłoszenie powinno zawierać:
1) nazwę i siedzibę sprzedawcy,
2) miejsce i termin przetargu,
3) miejsce i termin w którym można obejrzeć zbywany samochód,
4) rodzaj, markę i podstawowe dane o samochodzie,
5) cenę wywoławczą.
§4
Sprzedaż samochodu nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej, która jest kwotą brutto.
§5
1. Sprzedaż rozpoczyna się od wywołania ceny samochodu przeznaczonego do sprzedaży.
2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Zaoferowana cena przestaje
wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.
3. Po ustaniu postąpień, przewodniczący komisji uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu
zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg
wygrała.
§6
Komisja sporządza protokół z przebiegu przetargu, który powinien zawierać:
1) oznaczenie miejsca i czasu przetargu,
2)
skład komisji,
3)
wysokość ceny wywoławczej,

4)
5)
6)
7)
8)

dane osób dopuszczonych do przetargu i niedopuszczonych,
imię, nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy,
wysokość ceny nabycia,
wzmiankę o odczytaniu protokołu,
podpisy członków komisji i nabywcy lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu.
§7

1. Z nabywcą zawiera się umowę sprzedaży według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego
regulaminu.
2. Nabywca zobowiązany jest uiścić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni
od zakończenia przetargu na wskazane przez sprzedającego konto.
§8
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

