REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU
MARKI JELCZ typ L090M nr rej. DDZ A373
Niniejszy regulamin określa tryb postępowania przy sprzedaży Autobusu Marki Jelcz Typ L090m
Nr Rej. DDZ A373, rok produkcji 2000, będącego w posiadaniu Gminy Niemcza.
Przetarg organizuje i przeprowadza Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza zgodnie z zarządzeniem
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza Nr 151/VII/2017 z dnia 20.12.2017 r.
§1
Przetarg ma charakter publiczny, zostanie przeprowadzony w formie przetargu pisemnego (oferty).
§2
W przetargu nie mogą uczestniczyć:
1. osoby wchodzące w skład komisji powołanej w celu zbycia autobusu.
2. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób o których mowa w pkt. 1.
§3
1. Ogłaszający przetarg wyznacza termin składania ofert oraz zamieszcza obwieszenie na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz Biuletynie Informacji
Publicznej.
2. Ogłoszenie o przetargu winno zawierać:
1)
nazwę i siedzibę jednostki,
2)
miejsce i termin przeprowadzenia przetargu,
3)
nazwę i model sprzedawanego pojazdu,
4)
cenę wywoławczą
5)
czas i miejsce oględzin autobusu,
6)
termin i miejsce składania pisemnych ofert,
7)
termin i miejsce uzyskania szczegółowych informacji o przetargu i jego warunkach,
8)
termin rozstrzygnięcia przetargu,
9)
zastrzeżenie prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
§4
1. Oferty powinny być składane w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„OFERTA KUPNA AUTOBUS JELCZ L090M” na adres Urzędu Miasta i Gminy
Niemcza, ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i
Gminy w Niemczy. Oferty, które wpłynęły po godz.12:00 w dniu 04.01.2018 r. nie będą
rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do Urzędu Miasta i Gminy Niemcza, a nie
data nadania oferty.
2. Oferta powinna zawierać:
a. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy i jej siedzibę,
b. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
c. uzupełniony formularz oferty,
d. datę sporządzenia oferty,
e. podpis składającego ofertę
3. Przedstawiciele osób prawnych i fizycznych występujących w przetargu winni legitymować
się stosownym upoważnieniem do występowania w imieniu osoby prawnej/fizycznej.
4. Oferta zostaje zakwalifikowana do przetargu, jeśli deklarowana cena za pojazd nie jest
mniejsza od podanej w ogłoszeniu.
5. Wzór formularza oferty stanowi załącznik do regulaminu.

§5.
Przetarg może się odbyć, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w
ogłoszeniu o przetargu.
§ 6.
1.
2.
1)
2)
3)
4)

Otwarcie ofert odbywa się w obecności Komisji przetargowej.
Tryb pracy komisji przetargowej określa następujący porządek:
ustalenie liczby otrzymanych ofert,
otworzenie kopert i zakwalifikowanie ich do przetargu lub ich odrzucenie,
przyjęcie wyjaśnień lub oświadczenie zgłoszeń przez Oferentów,
stwierdzenie zgodności złożonych ofert z warunkami przetargu.

3.
1)
2)
3)
4)

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do dalszego postępowania, jeśli:
nie odpowiadają warunkom przetargu,
nie zostały złożone w terminie,
nie zawierają wymaganych danych,
są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
§7

1. Przy wyborze ofert Komisja przetargowa kieruje się wysokością zaoferowanej ceny.
2. Komisja dokonuje wyboru 1 oferty z najwyższą ceną.
3. W przypadku równoległych ofert o najwyżej cenie komisja zorganizuje licytację ustną, na
którą zaproszeni zostaną wszyscy oferenci. Termin licytacji ustala Burmistrz.
4. Warunki przeprowadzenia licytacji zawiera odrębny regulamin.
§8
1. Oferent, który zaproponował najwyższą cenę i wygrał przetarg, jest zobowiązany zapłacić
cenę nabycia niezwłocznie bądź w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu do
kasy lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Niemcza nr BS w Ząbkowicach Śląskich
o/Niemcza nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005.
2. Wydanie autobusu nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
3. Jeżeli oferent nie wniesie kwoty podanej w ofercie w wyznaczonym terminie przetarg uważa
się za nieważny.
§9
1. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu i przedłożenia go
Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza do zatwierdzenia.
2. Protokół powinien zawierać:
a. oznaczenie miejsca i czasu przetargu,
b. imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,
c. wysokość ceny wywoławczej,
d. najwyższą cenę zaoferowaną
e. imię, nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy,
f. podpisy osób prowadzących przetarg lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu.
§ 10
Burmistrz Miasta i Gminy w Niemczy informuje uczestników postępowania o jego rozstrzygnięciu
zamieszczając obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza oraz
Biuletynie Informacji Publicznej.
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