NZ-ZA.223.01.2016.KM
Załącznik nr 2

REGULAMIN
przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji)
na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 407
§1
1. Regulamin przetargu zwany dalej regulaminem określa zasady uczestnictwa i przebiegu
przetargu na sprzedaż samochodu osobowego, marki Peugeot 407, nr rejestracyjny – FZ
58766 będącego własnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, ul.
Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra.
2. Komisja przetargowa powołana zostaje Zarządzeniem nr 10 z dnia 26.02.2016r. Dyrektora
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w 3-osobowym składzie.
3. Do obowiązków komisji należy m.in.: zamieszczenie ogłoszenia o przetargu, udzielanie
wyjaśnień oferentom oraz przeprowadzenie licytacji.
4. Komisja pełni swoje obowiązki od momentu jej powołania do dnia zatwierdzenia przez
Dyrektora WUP lub osobę przez niego upoważnioną, protokołu komisyjnego przebiegu
licytacji.
5. W przetargu ustnym ( licytacji ) nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji
przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.
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§2
Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego ma formę publicznego przetargu ustnego
(licytacji) i odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz
wpłacenie wadium w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu i okazanie
komisji przetargowej dowodu wpłaty przed otwarciem przetargu. Wadium należy wpłacić
na konto podane w ogłoszeniu.
Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny legitymować się dowodem osobistym.
Przedsiębiorcy zobowiązani są przedstawić aktualny odpis z KRS-u wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu licytacji, albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a inne osoby prawne aktualny odpis z
właściwego rejestru. Przedstawiciele osób prawnych występujących w przetargu winny
legitymować się stosownym umocowaniem do występowania w przetargu w imieniu osoby
prawnej, o ile umocowanie takie nie wynika z KRS.
Uczestnicy przystępujący do przetargu ustnego z chwilą rozpoczęcia licytacji, złożą
oświadczenie o zapoznaniu się (i akceptacji) z treścią niniejszego regulaminu, wzoru
umowy, a także stanem technicznym pojazdu, którego kupnem jest zainteresowany.
Osoby fizyczne, pozostające w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój
wspólności majątkowej, zobowiązane są przedłożyć oświadczenie o posiadaniu zgody
współmałżonka na udział w licytacji oraz zakup pojazdu, będącego przedmiotem licytacji.

6. Wszyscy uczestnicy otrzymują tabliczki identyfikujące, opatrzone numerem porządkowym,
nadawanym wg kolejności zgłaszania i przystąpienia do przetargu.
§3
1. Licytację rozpoczyna prowadzący przetarg podając do wiadomości:
a) przedmiot licytacji (markę pojazdu, typ, inne cechy identyfikujące pojazd),
b) cenę wywoławczą,
c) wysokość wadium,
d) wysokość postąpienia,
e) termin zawarcia umowy,
f) termin uiszczenia ceny nabycia,
g) dane o zamianach w stanie prawnym i technicznym pojazdu, jeżeli takie zaszły po
terminie ogłoszenia o przetargu,
h) nazwy firmy lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali
dopuszczeni do licytacji.
2. Przetarg prowadzony będzie w formie licytacji odbywającej się "w górę" poprzez
postąpienie. Przetarg jest ważny, jeżeli nastąpi jedno postąpienie.
3. Licytacja odbywa się poprzez podniesienie tabliczki identyfikującej potwierdzające
akceptację postąpienia wskazującego cenę, za którą uczestnik licytacji chce nabyć jej
przedmiot.
4. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, jeżeli inny uczestnik zaoferował
cenę wyższą, zwaną dalej „postąpieniem”.
5. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu
„zamyka przetarg” i udziela przybicia licytantowi, który zaofiarował najwyższą cenę. Z
chwilą przybicia następuje sprzedaż przedmiotu na rzecz nabywcy.
6. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu pod warunkiem, że zgłosi
on minimum jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą.
7. Po zakończeniu licytacji sporządza się pisemny protokół, podpisany przez nabywcę oraz
członków komisji przetargowej. Protokół podlega akceptacji Dyrektora jednostki.
8. Nabywca jest obowiązany podpisać umowę po zakończeniu licytacji.
9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni po
podpisaniu umowy. Nie dokonanie wpłaty we wskazanym terminie będzie jednoznaczne z
unieważnieniem umowy.
10. Wydanie przedmiotu zakupu oraz przeniesienie własności nabytego pojazdu będzie miało
miejsce z chwilą potwierdzenia wpływu zapłaty na konto Sprzedającego.
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§4
Wadium w pełnej wysokości zwraca się niezwłocznie po zakończeniu licytacji
uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu.
Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
Wadium zwraca się niezwłocznie, jeżeli WUP odstąpi od przeprowadzenia przetargu.
Wadium przepada w całości, jeżeli:
a) żaden z uczestników aukcji nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej powiększonej
o jedno postąpienie,
b) uczestnik wygra licytację i uchyli się od podpisania umowy
c) uczestnik w terminie 7 dni od podpisania umowy uchyli się od zapłaty ceny nabycia.

§5
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez
podania przyczyny.

