Zarządzenie nr 65/2007 
Wójta Gminy Pacanów 
z dnia 5 lipca 2007r.


W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu i  zatwierdzenia procedury przetargowej na zbycie cegły w ilości 52 000 sztuk.


Zgodnie z art. 30 ust 2 p. 3 ustawy z dnia 8 marca J990r o samorządzie gminnym (tj Dz. U z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§1.
W celu przeprowadzenia przetargu na zbycie cegły w ilości 52 000 sztuk powołuję komisję
przetargową w następującym składzie: 
1. Kazimierz Zdziebko -Przewodniczący komisji
2. Halina Pluta - Z-ca przewodniczącego komisji
3. Anna Czekalska -członek komisJi
4. Grzegorz Chrabąszcz -członek komisji

§2
Zatwierdzam procedurę przetargową na zbycie cegły stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Kierownikowi Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop























Załącznik nr l do zarządzenia nr 65/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 5 lipca 2007 r.

Procedura przetargowa na sprzedaż 52 tys. cegły pełnej.
	W przetargu mogą, uczestniczyć osoby fizyczne i prawne. 
W przetargu nie mogą uczestniczyć.

1)    osoby wchodzące w skład komisji przetargowej,
2)    małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1,
2. Uczestnicy przetargu będą poinformowani o możliwości obejrzenia cegły.
3. Przetarg odbędzie się w formie ustnej (licytacji) i będzie miał na celu uzyskanie przez Gminę najwyższej ceny sprzedaży.
4. Cena wywoławcza „netto" (bez podatku VAT) wynosi 61 360 zł ( słownie sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt zł.) i jest wartością rynkową, określoną na podstawie przeciętnych cen cegły z uwzględnieniem jej stanu i stopnia zużycia.
5. Ogłoszenie o sprzedaży będzie umieszczone na strome intemetowej tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w lokalnej prasie codziennej.
6. Ogłoszenie określi:
1)    nazwę i siedzibę sprzedawcy oraz prowadzącego przetarg,
2)    miejsce i termin przetargu,
3)    miejsce i termin, w którym można obejrzeć cegłę
	wysokość ceny wywoławczej 

7. Prowadzący przetarg poda do wiadomości
1)    przedmiot przetargu.
2)    cenę wywoławczą,
3)    termin uiszczenia ceny nabycia,
4)    wartość postąpienia
8. Komisja dokona wyboru oferenta, który zaoferował najwyższą cenę oraz sporządzi protokół, który przedstawi do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
9. Zatwierdzony protokół będzie stanowił podstawę do powiadomienia o wyborze nabywcy cegły oraz sporządzenia umowy.
10. Nabywca cegły będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.
WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop


