
  
 
  

REGULAMIN 
Pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu osobowego Renault Laguna  

 

I. Przedmiot przetargu  
1. Przedmiotem pisemnego przetargu ofertowego jest samochód osobowy, będący 

własnością Miasta Piotrków Trybunalski, tj.:  

  - samochód osobowy Renault Laguna ALIZE 1.6 V kat; 

- numer rejestracyjny LWT 0099;  

- rok produkcji: 1999; 

- nr fabryczny: VF1B56G0520166281; 

- stan licznika: 316 300 km. 

2. Minimalna cena sprzedaży przedmiotu przetargu wynosi 5 670 zł. 

II. Organizator przetargu  
1. Organizatorem przetargu jest Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. 

2. Osobą uprawnioną do udzielania informacji związanych z przetargiem jest Pan 

Przemysław Berliński tel. 044 732 77 88. 

III. Miejsce garażowania pojazdu  
1. Samochód będący przedmiotem przetargu jest garażowany na terenie siedziby 

Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasażu Rudowskiego 10. 

2. Osoby zainteresowane kupnem samochodu mogą go oglądać po uzgodnieniu 

terminu telefonicznie pod numerem 044 732 77 88.  

IV. Ogłoszenie o przetargu  
Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym podane zostanie do publicznej 

wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta w Piotrkowie 

Trybunalskim www.piotrkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Piotrkowie 

Trybunalskim.  

V. Zasady składania ofert 
1. Oferty winny być składane w kopercie zabezpieczonej przed jej przypadkowym 

otwarciem z napisem „Przetarg Laguna”. 

2. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Pasaż Karola 

Rudowskiego 10 pok. 318. 

3. Termin składania ofert zgodny z ogłoszeniem. 

 



 
VI. Wybór oferty  
1. Rozstrzygnięcia pisemnego przetargu ofertowego dokona komisje w składzie: 

• Dariusz Borowski, 

• Mariusz Kieruzel, 

• Przemysław Berliński, 

która dokona otwarcia i oceny ofert. 

2. Termin otwarcia ofert zgodny z ogłoszeniem.   

3. Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim pok. 318. 

4. Komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert, ustala, które z nich są ważne 

i wybiera oferenta. 

5. Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę.  

6. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert w tej samej cenie, komisja zwróci się 

z prośbą do oferentów, o złożenie oferty dodatkowej.  

7. W przypadku braku, choć jednej ważnej oferty przetarg zostaje unieważniony.  

8. Z przeprowadzonego postępowania przetargowego komisja sporządza protokół.  

 

VII. Zawarcie umowy sprzedaży – kupna przedmiotu przetargu. 
Na podstawie protokołu komisji przetargowej z osobą, której oferta zostanie wybrana, 

zostanie zawarta umowa sprzedaży – kupna. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do 

regulaminu 

VIII. Zamknięcie przetargu 
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.  

IX. Gwarancje  
Miasto Piotrków Trybunalski oświadcza, że nie udziela żadnych gwarancji na przedmiot 

przetargu i wszelkie ewentualne roszczenia związane z zakupionym w drodze 

przetargu samochodem nie będą rozpatrywane. 

X. Pozostałe postanowienia  
Interpretacja zasad niniejszego regulaminu należy do organizatora przetargu. 


