
Załącznik do Zarządzenia  

                                                                                                                                                                               Nr SG 0050.116.36.2014 

                                                                                                                                                                               Z dnia 27.08.2014r   

 

Regulamin sprzeda ży w trybie aukcji  rzeczy ruchomych 

 

§ 1 

1. Organizatorem aukcji, jest Urząd Gminy Zebrzydowice 

2. Celem aukcji jest sprzedaż samochodu specjalnego-pożarniczego - marki Jelcz 004  

3. Oględzin w/w samochodu można dokonać w dniach 17-18 września 2014r w godzinach od 13-14 w  

      OSP Kaczyce po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr telefonu  510149700 lub 500099477. 

4. Oferent może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu  w           

terminie nie później niż na 3 dni przed dniem terminowego składania ofert. 

 

§ 2 

1. Sprzedaż odbędzie się w trybie otwartej aukcji 

2.  Cena zaoferowana nie może być niższa niż cena wywoławcza. 

 

§ 3 

1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wys 10 % ceny tj w kwocie 2000zł.,  

       wysokość postąpienia jest nieograniczona , przy czym nie może być niższa niż 200zł 

2. Po ustaniu postąpień, prowadzący aukcję, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję 

i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.  

3.  Nabywca jest zobowiązany do zapłacenia ceny nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia lub w 

terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia przybicia. 

§ 4 

1. Komisja  sporządza protokół z przebiegu aukcji, który powinien zawierać w szczególności: 

a) określenie miejsca i czasu aukcji, 

b) imiona, nazwiska oraz podpisy członków komisji , 

c) wysokość ceny wywoławczej, 

d) zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie, 

e) najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży, 

f) imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania, nabywcy lub jego siedzibę, 

g) wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny, 

h) wnioski i oświadczenia członków komisji  

2. Protokół z prac komisji zatwierdza kierownik jednostki – Wójt Gminy 

§ 5 

1. Postępowanie jest ważne nawet gdy wadium wpłaci  jedna osoba. 

 

§ 6 

1. Wszelkie koszty związane z nabyciem składników majątku pokrywa nabywca. 

2. Umowa kupna-sprzedaży zostanie sporządzona przez sprzedającego. 

3. Wydanie przedmiotu nastąpi w terminie do 3 dni od zapłacenia ceny nabycia. Za dzień zapłaty uznaje   



     się datę wpływu środków na rachunek bankowy  urzędu gminy. 

4. Podstawą wydania składnika majątku jest wpływ środków na rachunek jednostki, jak również podpisanie 

umowy kupna-sprzedaży. 

 

§ 7 

1. Wójt Gminy  zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania, jak również jego unieważnienia 

w każdym czasie bez podania przyczyny. Koszty udziału w postępowaniu każdy oferent ponosi we 

własnym zakresie. 

 

 

Załącznik: 

Wzór umowy kupna-sprzedaży 

Oświadczenie 



UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY 

 
zawarta w dniu ………………. r. pomiędzy Gminą Zebrzydowice zwana dalej „Sprzedającym”, (NIP: 548-24-
30-901), reprezentowanym przez: 
Wójta Gminy Zebrzydowice Andrzeja Kondziołkę,  przy udziale Skarbnika Gminy Ireny Klocek 
a  

................................................................................, legitymującym się dowodem osobistym  
seria ................ nr ........................ wydanym przez ...................................................... zamieszkałym  w 
...................................... przy ul. .......................................................,  reprezentującym 
........................................................................................................................................ 
zwanym w treści umowy "Kupującym", o następującej treści:  
 

§ 1 
Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem Samochodu specjalnego pożarniczego Jelcz 004 .  o nr 
rejestracyjnym KAF 894D 

Nr VIN ………………………… 

 

§ 2 
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony w § 1 niniejszej umowy samochód specjalny 
pożarniczy 

§ 3 
 

Tytułem zakupu Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę ........................zł (słownie: .................. ........ 
................................................................ złotych),  na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice  w Banku 
Spółdzielczym o/ Zebrzydowice 
 
 

§ 4 
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie sprzedaży  
  

 
§ 5 

Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny kupowanej rzeczy i oświadcza ponadto, iż z tego 
tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.  
 

§ 6 
Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w tym koszty transportu rzeczy obciążają 
kupującego. 
 

§ 7 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

§ 8 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.  
 

§ 9 
Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach:  1 dla kupującego i 1 dla sprzedającego.  
 
 
 
 

Sprzedawca       Kupujący   
 .....................................    .................................... 
 
 
 
 



 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Aukcja na sprzedaż samochodu specjalnego-pożarniczego 
marki JELCZ 004 o nr rejestracyjnym KAF 849D 

 
 

………………………………………………………………………………………………. 
Nabywca (imię i nazwisko lub nazwa firmy) 
 
………………………………………………………………………………………………. 
NIP, Regon (jeśli dotyczy) lub Nr dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
Adres nabywcy lub siedziba firmy 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do podpisania umowy 
 
 
Przystępując do udziału w aukcji na sprzedaż samochodu specjalnego- pożarniczego marki JELCZ 004 o nr 
rejestracyjnym KAF 849D, rok prod.1982 oświadczam, że: 
 

1. Zapoznałem się z regulaminem aukcji oraz wzorem umowy i nie wnoszę żadnych uwag 
2. Zapoznałem się ze stanem prawnym i technicznym pojazdu będącego przedmiotem aukcji nie 

wnoszę żadnych uwag 
3. W przypadku wygrania aukcji zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik do regulaminu w dniu przeprowadzenia aukcji oraz zapłaty ceny nabycia  



Zarządzenie Nr 0050.116.36.2014 
Wójta Gminy Zebrzydowice  

 z dnia  27 sierpnia 2014r. 
 
w sprawie: powołania komisji do  przeprowadzenia sprzeda ży samochodu specjalnego po żarniczego - 

marki Jelcz 004 w trybie aukcji    

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990(tj. Dz. U. z 2013 
poz. 594) oraz instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za 
powierzone mienie ( § 13 załącznika nr 1 do zarządzenia nr SG 120.120.15.2014 Wójta Gminy 
Zebrzydowice z dnia 17 kwietnia 2014r.),  

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 

Powołuję komisję do przeprowadzenia sprzedaży w trybie aukcji składnika rzeczowego majątku ruchomego 

w składzie: 

1. Karol Sitek – Przewodniczący Komisji    

2. Piotr Fojcik - Członek     

3. Ewa Herman- Członek   

§ 2 

Zarządzenie obejmuje sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego - marki Jelcz 004 Nr rejestracyjny 

KAF 894D za kwot ę 20 000 zł 

 
 

§ 3 

Komisja działa w oparciu o Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia 

 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy 

 

§ 5 

Uchyla się zarządzenie Nr 0050.103.32.2014 z dnia 29 lipca 2014r. 

 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 

 


