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         ZARZADZENIE NR 22/2018 

WÓJTA GMINY RYTWIANY 

z dnia 14.03.2018r. 

 
w sprawie przeprowadzenia przetargu i powołania komisji 

przetargowej 

 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Powołuje komisję przetargową w następującym składzie: 

 
Marianna Stryszowska -

 Przewodniczący 

Gerard Majsak - Członek 

Konrad Gądek - Członek 

 
§ 2. 

1) Zadaniem komisji jest przeprowadzenie przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż 

samochodu osobowego pożarniczego, stanowiącego mienie Gminy Rytwiany: marki Żuk A 

15, rok produkcji 1983. 

2) Sposób przeprowadzenia przetargu określa Regulamin Przetargu stanowiący załącznik     

nr do ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RYTWIANY NR 22/2018 z dnia 14.03.2018r. 

3) Członkowie komisji składają oświadczenie o bezstronności stanowiące załącznik nr 2 

do ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RYTWIANY NR 22/2018 z dnia 14.03.2018r. 

 

§ 3. 

Komisja prowadząca przetarg sporządzi z jego przebiegu protokół zawierający: 

1) oznaczenie miejsca i czasu przetargu; 

2) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg; 

3) wysokość cen wywoławczych; 

4) najwyższa cenne zaoferowana za środek trwały; 

5) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub nazwa i siedziba nabywcy; 

6) wysokość ceny nabycia i oznaczenie sumy, jaka nabywca uiścił na poczet ceny; 

7) wnioski i oświadczenia osób obecnych przy przetargu; 

8) wzmiankę o odczytaniu protokołu; 

9) podpisy osób prowadzących przetarg i nabywcy lub wzmiankę o przyczynie 

braku podpisu. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

Wójt Gminy Rytwiany 

Grzegorz Forkasiewicz 
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Załącznik nr 1 do  

ZARZĄDZENIA NR 22/2018 

WÓJTA GMINY Rytwiany 

z dnia 14.03.2018r. 

 

 

Regulamin przetargu ( licytacji ) 

na sprzedaż ruchomości – samochód osobowy pożarniczy marki Żuk A 15 
 

§1 

Przedmiotem sprzedaży ruchomości jest samochód osobowy pożarniczy marki Żuk A 

15 rok produkcji: 1983. Samochód stanowi mienie Gminy Rytwiany. 

 

§2 

1. Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego pożarniczego Żuka A 15 ma formę 

przetargu ustnego ( licytacji). 

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. 

3. Przewodniczący komisji prowadzi licytacje. 

4. Przewodniczący komisji otwiera przetarg poprzez podanie ceny początkowej 

samochodu osobowego pożarniczego, która wynosi: 1500,00 zł słownie: jeden tysiąc 

pięćset zł 00/100 gr. 

5. Przetarg prowadzony będzie w formie licytacji odbywającej się "w górę" poprzez 

postąpienie. Przetarg jest ważny, jeśli nastąpi jedno postąpienie. 

Postąpienie w licytacji wynosi 50,00 zł słownie: pięćdziesiąt zł 00/100 gr. 

6. Oferty ustne należy składać po podaniu przez licytatora do wiadomości 

uczestniczących przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej. 

7. Zaoferowana cena przestaje obowiązywać oferenta, gdy inny oferent podczas licytacji 

przed ustaniem postąpień zaoferował cenę wyższą. 

8. Po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu osiągniętej ceny, przedmiot przetargu 

uważa się za sprzedany. 

9. Nabywca zostaje oferent, który w licytacji zaoferował najwyższa cenę zakupu 

przedmiotu przetargu (zadeklarował najwyższą kwotę). 

10. Przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę, 

która przetarg wygrała oraz zaoferowana cenę. 

11. Uczestnik wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w 

Urzędzie Gminy w Rytwianach  w terminie określonym przez sprzedającego. 

 

§3 

1. Przetarg przeprowadzi komisja powołana ZARZĄDZENIEM NR 22/2018 Wójta 

Gminy Rytwiany z dnia 14.03.2018r. 

2. Do obowiązków komisji należy m.in.: zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na stronie 

internetowej Urzędu Gminy w Rytwianach, w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Rytwiany, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rytwianach, udzielenie 

informacji o przedmiocie przetargu, przeprowadzenie przetargu, podpisanie 

oświadczeń w sprawie bezstronności członków komisji (załącznik nr 2 do 

ZARZĄDZENIA NR 22/2018 WÓJTA GMINY Rytwiany z dnia 14.03.2018r.  oraz 

sporządzenie protokołu końcowego z podaniem wyników przetargu). 

3. Komisja pełni swoje obowiązki od dnia powołania do dnia zatwierdzenia przez Wójta 

protokołu końcowego z przetargu. 

4. W przetargu ustnym ( licytacji) nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład 
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komisji przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo. 

 

§4 

 Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien 

przedstawić oryginał pełnomocnictwa 

 

§5 

Wójt Gminy Rytwiany zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez 

podania przyczyny. 

 

 

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.bip.rytwiany.pl, 

www.rytwiany.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rytwianach. 

 

 

                                                                                            /Wójt Gminy Rytwiany/ 

                                                                                             Grzegorz Forkasiewicz 

 

 

 
 

http://www.bip.rytwiany.pl,/
http://www.rytwiany.com.pl/

