Zarządzenie Nr 120/11 
Wójta Gminy Pacanów
z dnia 8 września 2011 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu ciężarowego marki Tatra znajdującego się na wyposażeniu Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3, art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, zarządza się co następuje:

§ 1.
Na wniosek Kierownika Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego samochód ciężarowy marki Tatra, Wersja; S3, Model; T815-2 36.0t, Nr rejestracyjny; TBU31GM, Rok produkcji; 1993 będącego na wyposażeniu ZUWIK.
§2.
Ustala się cenę wywoławczą zgodnie z wyceną Rzeczoznawcy Techniki Samochodowej z dnia 18.07.2011r w wysokości 26 500,00zł w tym 23% VAT
§3.
Zatwierdza się Regulamin przetargu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§4.
Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:

Kazimierz Zdziebko – Sekretarz Gminy – przewodniczący komisji
Grzegorz Szymaszek –  Kierownik ZUWiK – zastępca przewodniczącego
Anna Czekalska – podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym - członek
Piotr Wojciechowski – Inspektor ds. inwestycji i pozyskiwania środków unijnych - członek

§5.
Zarządza się zamieszczenie ogłoszenia o przetargu w prasie lokalnej, na stronie internetowej Gminy Pacanów i Biuletynie Informacji Publicznej

§6.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi ZUWIK i Komisji Przetargowej
§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

WÓJT GMINY 
mgr Wiesław Skop 







Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 120/11 
Wójta Gminy Pacanów
z dnia 8 września 2011r
Regulamin Przetargu
ustnego nieograniczonego
na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Tatra

	W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w terminach i wysokościach określonych w ogłoszeniu. 
	Ogłoszenie o przetargu  podaje do publicznej wiadomości co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem przetargu.
	Wójt Gminy w Pacanowie ustala wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej
	Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
	Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu.

 Wadium ulega przepadkowi w przypadku, gdy oferent który wygrał przetarg nie wpłaci całości pozostałej kwoty w terminie 7 dni od zakończenia przetargu.
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.
Przetarg prowadzi Przewodniczący Komisji Przetargowej przekazując uczestnikom przetargu informacje zamieszczone w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska lub nazwy firmy osób , które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu. 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wchodząc do sali przetargowej, każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji:
a) dowód wpłaty wadium
b) dokument stwierdzający tożsamość.
Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przestawić pełnomocnictwo z notarialnie lub urzędowo poświadczonymi podpisami.
	Przewodniczący Komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, do czasu trzykrotnego wywołania najwyższej ceny.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 300,00 zł. 
Po ustaniu zgłaszania postąpień, Przewodniczący Komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę, która przetarg wygrała.
Osobie fizycznej bądź prawnej która przetarg wygrała gmina wystawi Fakturę VAT
      16) Protokół z przeprowadzanego przetargu zawiera w szczególności informacje:
a) termin i miejsce przetargu
b) imiona i nazwiska członków Komisji.
c) dane i oznaczenia sprzedawanego samochodu. 
d) o osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargu wraz z uzasadnieniem,
e) o rozstrzygnięciach podjętych przez Komisję wraz z uzasadnieniem,
f) najwyższą cenę osiągniętą w przetargu,
g) imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i miejsce jej siedziby ustalonej jako nabywca samochodu.
WÓJT GMINY 
mgr Wiesław Skop 


