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ZARZĄDZENIE NR 7/2013 

WÓJTA GMINY LINIA 
z dnia 20 marca 2013 r. 

 

w sprawie sprzeda ży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
(licytacji) autobusów stanowi ących własno ść gminy Linia  

oraz powołania komisji przetargowej. 
 
 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym             
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 
 

 
§ 1 

Celem przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż autobusów marki: 

1) AUTOSAN  typ H10-10.02A rok produkcji 2001 o nr rej. GWE 1G10, dopuszczalna masa 
całkowita 13.000 kg, o pojemności silnika 6.529 dm3 i mocy 125 kW,  

2) AUTOSAN  typ H9-21.41S rok produkcji 2000 o nr rej. GWE K414, dopuszczalna masa 
całkowita 12.500 kg, o pojemności silnika 6.540 dm3 i mocy 110,5 kW, 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:  

1) Bogusława Engelbrecht - Przewodniczący 

2) Mirosława Kuberna  - Członek 

3) Jolanta Hirsz  - Członek 

4) Wiesława Wróblewska   - Członek 

              

§ 2 

Sposób przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

 
§ 3 

W przypadku, gdy licytacja nie dojdzie do skutku, sprzedaż pojazdu o którym mowa w § 2 ust. 1 może 
być dokonana w drodze negocjacji ceny. 
 

§ 4 
Ogłoszenie o licytacji zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenia na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Linia oraz na stronie internetowej http://bip.gminalinia.com.pl. 

 
§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 



 
  

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2013 
Wójta Gminy Linia z dnia 20.03.2013 r. 

 
 

  REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA Ż RUCHOMOŚCI  
– AUTOBUSÓW MARKI AUTOSAN  

 
      § 1 
 
1. Przetarg na sprzedaż ruchomości – autobusów marki: 

a) AUTOSAN  typ H10-10.02A rok produkcji 2001 o nr rej. GWE 1G10, dopuszczalna masa 
całkowita 13.000 kg, o pojemności silnika 6.529 dm3 i mocy 125 kW, liczba miejsc 43+1, 
przebieg licznika 555.500 km (silnik po remoncie z przebiegiem około 22.000 km), 

b) AUTOSAN  typ H9-21.41S rok produkcji 2000 o nr rej. GWE K414, dopuszczalna masa 
całkowita 12.500 kg, o pojemności silnika 6.540 dm3 i mocy 110,5 kW, liczba miejsc 52+1, 
przebieg licznika 489.554 km 

odbędzie się 9 KWIETNIA 2013 R . o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Linia. 

2. Autobusy użytkowane były na potrzeby rozwozu dzieci i młodzieży z terenu gminy Linia do szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. 

3. Cena wywoławcza autobusów ustalono na podstawie raportu z wyceny szacunkowej wykonanej 
przez dyplomowanego rzeczoznawcę SIMP inż. Adama Pawskiego i tak dla pojazdu marki: 

a) AUTOSAN  typ H10-10.02A rok produkcji 2001 o nr rej. GWE 1G10 wynosi: 40.200,00 zł 
(słownie: czterdzieści tysięcy dwieście złotych 00/100), 

b) AUTOSAN  typ H9-21.41S rok produkcji 2000 o nr rej. GWE K414 wynosi: 38.200,00 zł 
(słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście złotych 00/100). 

4. Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku VAT. 

 
      § 2 
 
1. Przetarg na sprzedaż autobusów opisanych w § 1 ust. 1 w pkt a) i b) ma formę przetargu ustnego 

(licytacji). 
2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub jednostki nie posiadające osobowości 

prawnej. 
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej: 

a) AUTOSAN  typ H10-10.02A – 2.010,00 zł  
b) AUTOSAN  typ H9-21.41S – 1.910,00 zł 
na rachunek bankowy gminy Linia Bank Spółdzielczy w Sierakowicach O/Linia                         
91 8324 0001 0011 7027 2000 0060 w terminie do dnia 8 KWIETNIA 2013 roku.  

4. Przewodniczący komisji prowadzi licytację. 
5. Przewodniczący komisji otwiera przetarg poprzez podanie ceny wywoławczej pojazdów opisanych 

w § 1 ust. 1 w pkt a) i b).  
6. Przetarg prowadzony będzie w formie licytacji odbywającej się "w górę" poprzez postąpienie. 

Przetarg jest ważny jeśli nastąpi jedno postąpienie. Postąpienie w licytacji wynosi 1% ceny 
wywoławczej i tak: 
a) dla autobusu AUTOSAN  typ H10-10.02A - 402,00 zł. 
b) dla autobusu AUTOSAN  typ H9-21.41S - 382,00 zł. 

7. Oferty ustne należy składać po podaniu przez licytatora do wiadomości uczestniczących 
przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej.  

8. Zaoferowana cena przestaje obowiązywać oferenta, gdy inny oferent podczas licytacji przed 
ustaniem postąpień zaoferował cenę wyższą.  

9. Po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu osiągniętej ceny, przedmiot przetargu uważa się za 
sprzedany.  

10. Nabywcą zostaje oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę zakupu przedmiotu 
przetargu (zadeklarował najwyższą kwotę).  

11. Przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę, która przetarg 
wygrała oraz zaoferowaną cenę. 



 
 
 
12. Uczestnik wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w Urzędzie Gminy 

Linia w terminie określonym przez sprzedającego. 
 

§ 3 
 

1. Licytację  przeprowadzi komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Linia.  
2. Do obowiązków komisji należy m.in.: zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na stronie  

internetowej Urzędu Gminy Linia, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Linia, na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Linia, udzielenie informacji o przedmiocie przetargu, przeprowadzenie 
przetargu, podpisanie oświadczeń w sprawie bezstronności członków komisji oraz sporządzenie 
protokołu końcowego z podaniem wyników przetargu. 

3. Komisja  pełni swoje obowiązki od dnia powołania do dnia zatwierdzenia przez Wójta protokołu 
końcowego z przetargu. 

4. Z przeprowadzonej licytacji spisuje się protokół, który powinien zawierać: 
a) oznaczenie miejsca i czasu przetargu; 
b) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg; 
c) wysokość cen wywoławczych; 
d) najwyższą cenę zaoferowaną za środek trwały; 
e) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub nazwa i siedziba nabywcy; 
f) wysokość ceny nabycia i oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny; 
g) wnioski i oświadczenia osób obecnych przy przetargu; 
h) wzmiankę o odczytaniu protokołu; 
i) podpisy osób prowadzących przetarg i nabywcy lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu. 

5. W przetargu ustnym (licytacji) nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji 
przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo. 

                
§ 4 

 
1. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość 

podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
2. Osoby fizyczne mogą być reprezentowane w licytacji przez pełnomocnika, który musi legitymować 

się oryginałem pełnomocnictwa  
3. Przedstawiciele osób prawnych występujących w licytacji winny legitymować się stosownymi 

umocowaniami do występowania w licytacji w imieniu osoby prawnej. 
4. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu 

przetargu.  
5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od 

zawarcia umowy. 
 

§ 5 
 

Wójt Gminy Linia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania 
przyczyny. 

                             
§ 6 

 
Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.bip.gminalinia.com.pl, 
www.gminalinia.com.pl oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Linia. 


