
 
 

Załącznik nr 1 /2018 

Do uchwały nr 18/2018 Zarządu   

 Regionalnego Stowarzyszenia  

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  

w Sejnach  

 

 
 

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) 
NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO 

ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
 

§ 1 

Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż składników majątku ruchomego – środków trwałych odbywa się zgodnie z 

działem 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu 

gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom 

budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr .191, poz.1957). 

§ 2 

1. Niniejszy regulamin przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż składników majątku ruchomego – środków 

trwałych, zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) na sprzedaż 

składników majątku ruchomego – środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Sejnach i przeznaczonych do sprzedaży 

zgodnie z Uchwałą nr 125/2010 Zarządu Powiatu w Sejnach z dnia .3 marca 2010 r. w sprawie likwidacji środków trwałych. 

2. Przedmiotem przetargu (licytacji) będą : 

1) Samochód  9 osobowy, nr rej. BSE N265, rok produkcji 2004, nr VIN WV2ZZZ7HZ5X000963, przebieg ok. 603 tys. km, 

bezwypadkowy. 

cena wywoławcza 14 000,00 zł 

§ 3 

1. Przetarg ma formie publicznego przetargu ustnego - licytacji. 

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz wpłacenie wadium 

w wysokości 5 % ceny wywoławczej w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniu i okazanie 

komisji przetargowej dowodu wpłaty przed otwarciem przetargu. Wpłaty wadium należy dokonać na konto 

Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach  prowadzone przez BS w Sejnach  

nr 62 93540007 0000 0000 1629 0001 

3. Osoby fizyczne przystępujące do przetargu (licytacji) winny legitymować się dowodem osobistym. 

Przedsiębiorcy zobowiązani są przedstawić aktualny odpis z KRS-u, albo aktualne zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej, a inne osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru. 

Przedstawiciele osób prawnych występujących w przetargu winni legitymować się stosownym umocowaniem 

do występowania w przetargu w imieniu osoby prawnej. 

4. Uczestnicy przetargu (licytacji) złożą stosowne oświadczenia o: 

a) zapoznaniu się (i akceptacji) z treścią niniejszego regulaminu,  

b) zapoznaniu się ze wzorem umowy,  

c) zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu, którego kupnem są zainteresowani. 

§ 4 

1. Przetarg prowadzi trzyosobowa komisja powołana przez Prezesa Zarządu RSON w Sejnach. 

2. Do obowiązków komisji należy m.in.: zamieszczenie ogłoszenia o przetargu, udzielanie wyjaśnień 

oferentom oraz przeprowadzenie licytacji. 

3. Komisja pełni swoje obowiązki od momentu jej powołania do dnia zatwierdzenia przez Zarząd RSON w Sejnach protokołu 

komisyjnego przebiegu licytacji. 

4. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich małżonkowie, 

dzieci, rodzice i rodzeństwo, 

§ 5 

1. Wymieniony w §2 ust.2 składnik majątku przeznaczony do sprzedaży będzie licytowany ustnie. 

2. Po otwarciu licytacji prowadzący poda do wiadomości przedmiot licytacji, jego cenę wywoławcza, termin 

uiszczenia ceny nabycia, zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji, które zaszły po 

fakcie ogłoszenia o licytacji, nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali 

dopuszczeniu do licytacji. 

3. Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika majątku przeznaczonego do sprzedaży. 

4. Licytacja odbywa się poprzez podniesienie ręki i wskazanie sumy, za która uczestnik licytacji chce nabyć jej 

przedmiot. 

5. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższa, 

zwana dalej „postąpieniem” - wynoszącym 700,- zł  

6. Po ustaniu postąpienia prowadzący licytacje, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka licytacje 



 
 

i udziela przybicia licytantowi, który zaofiarował najwyższa cenę. Z chwilą przybicia następuje zawarcie 

umowy sprzedaży. Umowa zawierana będzie w formie pisemnej. Jej wzór stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

7. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu pod warunkiem, że zgłosi on postąpienie minimum 700,00 zł. 

8. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu-licytacji (i zawarciu 

umowy), lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przeprowadzenia przetargu. 

§ 6 

1. Wadium w pełnej wysokości zwraca się niezwłocznie po zakończeniu licytacji uczestnikom, którzy nie 

wygrali. 

2. Wadium uczestnika, który wygrał licytacje zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży . 

3. Wadium zwraca się niezwłocznie, jeżeli RSON w Sejnach odstąpi  od przeprowadzenia przetargu. 

4. Wadium przepada na rzecz RSON w Sejnach, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co 

najmniej cenie wywoławczej powiększonej o jedno postąpienie. 

5. Wadium przepada w całości, jeżeli uczestnik , który wygra licytacje uchyli się od zawarcia umowy. 

6. Wydanie pojazdu nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 

§ 7 

1. RSON w Sejnach może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny. 

2. Regulamin przetargu, wzór umowy oraz wzór oświadczenia są dostępne na stronie internetowej www.niepelnosprawni.pl 

Ponadto z wymienionymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie RSON w Sejnach ul. 1 Maja 2. 

3. Każdy uczestnik przetargu (oferent) ma prawo zapoznać się z Regulaminem przetargu. 

4. Każdy uczestnik przetargu (oferent) ponosi koszty swojego udziału w przetargu. 

 

 

Załączniki do regulaminu: 

1) projekt umowy 

2) wzór oświadczenia 

 

                                                                                             

                                                                                                             Zatwierdzam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

załącznik nr 1 
do regulaminu w sprawie zasad przeprowadzenia przetargu 

ustnego – licytacji na sprzedaż samochodu osobowego 

 

UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU - WZÓR 

Umowa zawarta dnia .............................. w Sejnach pomiędzy: 

Regionalnym Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach, 16-500 Sejny, 

ul. 1 Maja 2 

NIP 844-18-755-019,  

zwanym dalej Sprzedawcą, 

a 

.............................................................................................................................................. 

zamieszkałym / z siedzibą w ................................................................................................, 

legitymującym się dowodem osobistym seria nr ....................................... wydanym 

przez.............................................., NIP.......................... zwanym dalej Kupującym. 

 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu marki Volkswagen TRANSPORTER 7HC, rok produkcji 

2004, numer podwozia – nadwozia VIN - WV2ZZZ7HZ5X000963, numer rejestracyjny 

BSE N265. 

§ 2. 

Sprzedawca oświadcza, że samochód określony w §1 stanowi jego własność i znajduje się w 

ewidencji środków trwałych oraz wolny jest od wad prawnych. 

§ 3. 

Kupujący oświadcza, że stan techniczny samochodu jest mu znany i nie będzie z tego tytułu 

występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego. 

§ 4. 

Sprzedawca przenosi na Kupującego własność samochodu określonego w §1 niniejszej 

umowy za kwotę .................. zł, słownie: ………………………………………… stanowiącą cenę 

sprzedaży. 

§ 5. 

Strony zgodnie oświadczają, że koszty opłaty skarbowej, poniesie kupujący. 

§ 6. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 7. 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

        sprzedawca                                                                                                     kupujący 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
załącznik nr 2 

do regulaminu w sprawie zasad przeprowadzenia przetargu 

ustnego – licytacji na sprzedaż samochodu osobowego 

 
 

……………………….………… 

miejscowość, data 
 

…………………………………. 

Imię nazwisko/nazwa firmy 

…………………………………. 
 

pełny adres 

………………………………… 

 

telefon kontaktowy 

...................................................... 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z warunkami i regulaminem przetargu oraz 

projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

Informuję jednocześnie, że zgodnie z wymogami dokonałem wpłaty wadium w wysokości 1.400 zł 

i przedstawiam w załączeniu dowód wpłaty. 

Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku wygrania licytacji do zawarcia umowy w terminie 

podanym przez Organizatora. 

Oświadczam, że stan techniczny samochodu jest mi znany i nie będę z tego tytułu występował/a z żadnymi 

roszczeniami wobec sprzedającego. 

 

 

 

…………….……………………. 

Podpis osoby uprawnionej 
 


