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REGULAMIN 

 

w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu 

osobowo-towarowego marki Nysa 522 Towos. 

I. Tryb postępowania: 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ustnego i jest jawne. 

II. Cel postępowania: 

Celem postępowania jest: 

1. Sprzedaż pojazdu samochodowego. 

2. Uzyskanie najwyższej ceny sprzedaży. 

III. Organizator: 

1. Organizatorem przetargu ustnego jest Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy 

Placu Zamkowym 4. 

2. Organizator posiada tytuł prawny do przedmiotu przetargu ustnego. 

3. Organizator powoła do przeprowadzenia przetargu zespół składający się z co najmniej 3 

osób zwany dalej komisją przetargową. 

IV. Przedmiot przetargu ustnego: 

1. Przedmiotem przetargu jest samochód osobowo-towarowy marki Nysa 522 Towos rok 

produkcji 1994, stan licznika 159873 km, ładowność 845 kg/5 osób, masa własna pojazdu 1450 

kg, nacisk na oś 14 kN, silnik – S21 benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, pojemność silnika 2120 

cm³, moc silnika 51 kW (69.3396 KM). 

2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1600 złotych netto. 

3. Wylicytowana kwota zawierać będzie w sobie opłatę za zakup samochodu osobowo-

towarowego. 

4. Szczegółowe warunki zakupu określa umowa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

V. Uczestnicy przetargu ustnego: 

1. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie 

posiadające osobowości prawnej. 

2. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba 

umocowana, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo. 
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VI . Przygotowanie do przetargu ustnego: 

1. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik musi zapoznać się z regulaminem przetargu. 

2. Przed rozpoczęciem przetargu uczestnicy mają obowiązek złożyć na ręce komisji 

przetargowej: 

a) oświadczenie (stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu), że uczestnik 

zapoznał się z regulaminem postępowania, oraz projektem umowy i nie wnosi do nich 

zastrzeżeń . 

3. Przetarg odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2010 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Muzeum  

w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Zamkowy 4. 

 

VII. Przebieg przetargu: 

1. Przetarg odbywa się ustnie. 

2. Licytowana stawka stanowić będzie kwotę zakupu samochodu osobowo-towarowego. 

3. Przewodniczący komisji otwiera przetarg poprzez podanie ceny początkowej, która 

wynosi 1600 złotych netto. 

4. Stawka zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik 

zaoferuje stawkę wyższą. 

6. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie coraz wyższe stawki, do czasu trzykrotnego 

wywołania ceny przez prowadzącego przetarg ustny i braku dalszych zgłoszeń. 

7. Przetarg wygrywa uczestnik, który zgłosił najwyższą cenę. 

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

przetarg wygrała oraz zaoferowaną cenę. 

9. Organizator w przypadku nie wyłonienia zwycięzcy pierwszego przetargu podejmie 

czynności zmierzające do ogłoszenia kolejnego, gdzie cena wywoławcza może zostać 

obniżona do 50%.  

Termin drugiego przetargu  będzie podany w odrębnym ogłoszeniu. 

 Jeżeli podczas drugiego przetargu nie zostanie wyłoniony nabywca, organizator ogłosi trzeci 

przetarg , gdzie cena wywoławcza może zostać obniżona do 50% ceny wywoławczej z drugiego 

przetargu ustnego. 

 Decyzję o obniżeniu ceny podejmie Dyrektor na wniosek przewodniczącego komisji.  
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Termin trzeciego przetargu  będzie podany w odrębnym ogłoszeniu. 

 

 

VII . Postanowienia końcowe: 

1. Komisja przeprowadzająca przetarg sporządza protokół, w którym określa: 

- termin, miejsce i rodzaj przetargu oraz datę sporządzenia protokołu, 

- określa przedmiot przetargu, 

- wykaz uczestników przetargu, 

- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę osoby, która zaoferowała 

najwyższą kwotę, 

- imiona, nazwiska i podpisy przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji. 

2. Protokół z przeprowadzonego przetargu ustnego podpisuje przewodniczący i członkowie 

komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona w przetargu jako kupujący. 

3. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do 

Organizatora w ciągu 3 dni od dnia zakończenia przetargu, pisemnie w siedzibie Muzeum w 

Piotrkowie Trybunalskim, Plac Zamkowy 4. 

4. Organizator może unieważnić przetarg, jeżeli uzna, iż zostały naruszone zasady określone w 

niniejszym regulaminie oraz gdy z innych przyczyn umowa nie może dojść do skutku. 

5. Umowa, której projekt stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, winna być 

zawarta nie później niż po 4 dniach od daty rozstrzygnięcia przetargu. Organizator 

poinformuje zwycięzcę przetargu ustnego o dokładnym terminie podpisania umowy. 

6. W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji przetargowej. 

7. Przetarg ogłasza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Plac 

Zamkowy 4 oraz na stronie internetowej www.muzeum.om.pl na co najmniej 7dni przed 

wyznaczonym terminem przeprowadzenia postępowania.  

8. Ogłoszenie powinno zawierać: 

- informacje określone w dziale IV pkt.1 

- kwotę rozpoczęcia przetargu ustnego oraz kwotę postąpienia, 

- termin i miejsce przetargu 

9. Przetarg ustny jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden 

uczestnik przystąpi do niego i zaoferuje stawkę wyższą od stawki wywoławczej, co 
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najmniej o jedno postąpienie. 

10. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Muzeum w  Piotrkowie Trybunalskim 

zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

11. Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien 

przedstawić oryginał pełnomocnictwa. 

12. Przedmiot przetargu zostanie wydany nabywcy po uprzedniej wpłacie wylicytowanej 

kwoty na konto lub w kasie w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Zamkowy 4. 

Nr konta 48203000451110000001093110 

BGŻ Oddz. w Piotrkowie Trybunalskim 

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Zamkowy 4 

 

Załączniki: 

1) projekt umowy, 

2) wzór oświadczenia 
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załącznik nr 1 

UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU 
Umowa zawarta dnia .............................. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: 
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim z siedziba w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Zamkowy 4 
REGON 000676281, NIP 771 23 49 872 zwanym dalej Sprzedawcą, a 
...................................................................................................................................................... 
zamieszkałym  w ................................................................................................, 
legitymującym się dowodem osobistym seria nr ....................................... wydanym 
przez.............................................., NIP.......................... REGON ......................... zwanym 
dalej Kupującym. 
§ 1. 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu marki Nysa 522 Towos rok produkcji 1994, 
numer silnika 1187732, numer nadwozia 405546, numer rejestracyjny PTY 4784. 
§ 2. 
Sprzedawca oświadcza, że samochód określony w §1 stanowi jego własność oraz wolny jest 
od wad prawnych. 
§ 3. 
Kupujący oświadcza, że stan techniczny samochodu jest mu znany i nie będzie z tego tytułu 
występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego. 
§ 4. 
Sprzedawca przenosi na Kupującego własność samochodu określonego w §1 niniejszej 
umowy za kwotę ....................................................................................... stanowiącą cenę 
sprzedaży. 
§ 5. 
Strony zgodnie oświadczają, że koszty opłaty skarbowej, poniesie kupujący. 
§ 6. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
§ 7. 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
................................................... ........................................................ 
sprzedawca                                                                                                 kupujący 
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załącznik nr 2 

……………………… 

miejscowość, data 

…………………………………. 

Imię nazwisko/nazwa firmy 

…………………………………. 

pełny adres 

………………………………… 

telefon kontaktowy 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z warunkami i regulaminem przetargu oraz 

projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku wygrania licytacji do zawarcia umowy w 

terminie podanym przez Organizatora. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               ........................................... 

                                                                                                                                                                            Podpis osoby uprawnionej 
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