
Zarządzenie Nr 37/2015 
Wójta Gminy Bejsce 
z dnia 15 maja 2015 r. 

 

w sprawie warunków przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
samochodu ciężarowego z zabudową specjalną do załadunku i wywozu śmieci marki IVECO 
EUROCARGO o nr rej. TKA 25AV oraz ustalenia ceny wywoławczej i określenia wysokości 
wadium. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządza się co następuje: 

 

§ 1. 

1. Ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego 
z zabudową specjalną do załadunku i wywozu śmieci marki IVECO EUROCARGO 
o nr rej. TKA 25AV rok produkcji 2009, zwanego dalej samochodem. 

2. Ustala się cenę wywoławczą na samochód ciężarowy z zabudową specjalną do 
załadunku i wywozu śmieci marki IVECO EUROCARGO w wysokości 126 075,00 zł 
brutto (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych i 00/100). 

3. Ustala się wadium na samochód ciężarowy z zabudową specjalną do załadunku 
i wywozu śmieci marki IVECO EUROCARGO w wysokości 12 608,00 zł. 

4. Wadium należy wpłacać do dnia 8 czerwca 2015 r. włącznie na konto Urzędu Gminy 
w Bejscach nr 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006. 
 

§ 2. 

1. Ustala się termin przetargu na dzień 9 czerwca 2015 r o godz. 11:00. 

2. Przetarg odbędzie się w Sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy w Bejscach 
(III pi ętro), Bejsce 252, 28-512 Bejsce. 

 

§ 3. 

1. Ogłoszenie o przetargu należy podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bejscach i zamieścić na stronie internetowej 
www.bip.gminy.com.pl/bejsce oraz w lokalnej prasie. 

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 



§ 4. 

1. Ustala się następujące warunki przetargu: 

1) komisja przetargowa w składzie trzyosobowym ustala listę uczestników 
przetargu na podstawie dokonanych wpłat wadium w wyznaczonym 
w ogłoszeniu terminie, 

2) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli 
przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej. 

3) o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1 261,00 zł, 

4) po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej 
wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg informując 
uczestników, kto wygrał przetarg, 

5) przewodniczący Komisji przetargowej  informuje zwycięzcę przetargu 
o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży samochodu, 

6) szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu stanowiący 
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

2. Ogłoszenie o przetargu, a także warunki przetargu zawarte w regulaminie mogą być 
zmienione lub odwołane przed terminem przetargu. 

3. Zastrzega się prawo odwołania przetargu przed terminem przetargu z uzasadnionej 
ważnej przyczyny. 

 

 5. 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza  się Kierownikowi Referatu Budownictwa 
Inwestycji Drogownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Bejscach. 

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


