
                                                                                                                                                      Załącznik nr 2  

                                                                                                                                               do zarządzenia Nr 25/2019 

                                                                                                                                                      Burmistrza GiM Gryfów Śląski    

                                                                                                                                         z dnia 22 marca 2019 r.    

                                            

Regulamin  przetargu 

na 

„ Sprzedaż  łodzi desantowej” 

 

1.  Przetarg ma formę pisemnego, publicznego przetargu ofertowego. 

2.  W przetargu nie mogą uczestniczyć: 

- osoby wchodzące w skład komisji przetargowej 

- małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób wchodzących w skład komisji 

przetargowej. 

3.  Sprzedaż  nie może nastąpić za cenę niższą  niż cena wywoławcza. 

4.  Złożenie jednej oferty wystarczy do odbycia przetargu. 

5.  Ustala się miejsce i termin składania ofert: 

 -   Termin: 10 kwietnia 2019  r. godz.10:00 

  - Miejsce: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski ul. Rynek 1,pok.nr 9      

(sekretariat) 

6.  Otwarcie ofert jest  jawne i nastąpi przez komisję przetargową w dniu 10 kwietnia       

2019 roku  o godz. 10:15 w siedzibie Sprzedającego - Urzędzie Gminy i Miasta  

Gryfów   Śląski, Rynek 1, pok. nr 7 (sala posiedzeń) 

7.  Ofertę uważa się za złożoną  w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do siedziby     

Sprzedającego przed upływem terminu składania ofert. 

8.    Oferty złożone po terminie podlegają zwrotowi bez ich otwarcia. 

9.    Komisja odrzuca ofertę, jeżeli : 

       - została złożona po wyznaczonym terminie, niewłaściwym miejscu, 

       - nie zawiera danych wymienionych w pkt 2.4 ogłoszenia o przetargu. 

10. Nabywca łodzi jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie  wyznaczonym  

przez komisję przetargową nie dłuższym niż 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu     

i zawarcia umowy. 

11. Termin i miejsce zawarcia umowy oraz termin zapłaty wyznacza komisja         

przetargowa. 

12. W przypadku nieuregulowania przez nabywcę ceny nabycia samochodu w terminie        

7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu komisja na te okoliczność sporządza        

protokół. 

13.  Osoba uczestnicząca w przetargu, która zaoferowała najwyższą cenę będzie mogła 

odebrać łódź po podpisaniu umowy sprzedaży i  wpłaceniu całej zaoferowanej  ceny. 

14. Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej Gminy Gryfów Śląski, w Biuletynie Informacji Publicznej: www. 

 bip.gryfow.pl, w zakładce „Przetargi”, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie  

sprzedającego. 

15. Przetarg na sprzedaż łodzi prowadzi komisja przetargowa powołana przez        

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

16. Komisja pełni swoje obowiązki od momentu  jej powołania do dnia zatwierdzenia      

przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski  końcowego protokołu z przebiegu 

 przetargu. 

17. Komisja z przebiegu  przetargu sporządza protokół, który będzie zawierał: 

 -  określenie miejsca i terminu przetargu, 

 -  imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg, 



 -  wysokość ceny wywoławczej, 

  - imiona i nazwiska oraz adresy osób składających oferty oraz wysokość cen        

podanych w złożonych ofertach, 

 -  imię i nazwisko oraz adres osoby, która zaoferowała najwyższą cenę, 

 -  wysokość ceny nabycia, 

 -  wzmiankę o odczytaniu protokołu, 

 -  podpisy osób prowadzących przetarg. 

18. Sporządzony protokół ze sprzedaży łodzi przedkłada się do zatwierdzenia  

Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

   19. Każdy z oferentów jest związany z treścią niniejszego Regulaminu oraz              

postanowieniami ogłoszenia o przetargu. 

20.   Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia  go  

bez podania przyczyn. 

 

 

 

                                                                                                      Burmistrz Gminy i Miasta  

                                                                                                         / - /Olgierd Poniźnik  

                                                                                                 

 

                                                                                           

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   


