
             Załącznik do Zarządzenia Nr  171/W/2012 
               Wójta Gminy Cegłów z dnia 24.10.2012r. 

 
 

Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaŜ  
koparko-ładowarki. 

 
 

§ 1. 
Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonych 
na sprzedaŜ  

1) Koparko-ładowarka na bazie ciągnika Ursus typ KTO-162, Nr rej. WM 0224 rok 
produkcji 1988, 

§ 2. 
Przetarg ustny nieograniczony ma na celu uzyskanie najwyŜszej ceny sprzedaŜy. 
 

§ 3. 
Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cegłów oraz 
na stronie internetowej na min. 7 dni przed  wyznaczonym terminem przetargu.  
 

§ 4. 
Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać: 

1. oznaczenie sprzedającego, 
2. przedmiot przetargu, 
3. wysokość ceny wywoławczej, 
4. wysokość postąpienia, 
5. wysokość wadium i termin jego wpłacenia, 
6. termin i miejsce przetargu, 
7. informację o terminie i miejscu moŜliwości obejrzenia przedmiotu przetargu, 
8. wymagane dokumenty przez uczestników przetargu. 

 
§ 5. 

Przetarg odbędzie się dnia 5 listopada 2012r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Cegłów ul. 
Kościuszki 4    . 
 

§ 6. 
ustala się cenę wywoławczą: 

1) Koparko-ładowarka na bazie ciągnika Ursus typ KTO-162, Nr rej. WM 0224 rok 
produkcji 1988 w wysokości 12 000,00zł brutto. (dwanaście tysięcy  złotych). W 
cenie zawarty jest 23% podatek VAT.   

 
§ 7. 

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeŜeli spełniają wszystkie warunki 
zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się  z 
warunkami i przedmiotem przetargu.  

2. Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać: dowód osobisty i 
dowód wpłaty wadium, a osoba reprezentująca osobę prawną  stosowane pełnomocnictwa, 
dowód osobisty oraz aktualny wypis z rejestru sądowego. W przypadku kopii wypisu kopia 
winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Ponadto wszystkie osoby biorące 
udział w postępowaniu składają oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem 
przetargu.   

 
 
 



§ 8. 
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu na zakup koparko-ładowarki na bazie ciągnika 

Ursus typ KTO-162, Nr rej. WM 0224  jest wpłacenie wadium w wysokości      300,00 zł. 
2. Wadium naleŜy wpłacić , na konto Urzędu Gminy Cegłów nr 71 9227 0004 0000 1238 2000 

0060 do dnia 5 listopada 2012r. najpóźniej na 0,5 godziny przed przetargiem, z podaniem 
numeru rejestracyjnego pojazdu. 

3. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeŜeli Ŝaden z uczestników przetargu 
nie zaoferuje ceny równej co najmniej ceny wywoławczej, a takŜe gdy licytant, który 
przetarg wygrał nie wpłaci wylicytowanej kwoty w zakreślonym przez sprzedającego 
terminie.  

4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny 
sprzedaŜy. 

5. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone najpóźniej w terminie 3 dni 
od  zakończenia przetargu.  

§ 9. 
1. Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane nabyciem pojazdu mają 

moŜliwość obejrzenia przedmiotu przetargu w dniach od  29 października 2012r.  do 31 
października 2012r. w godz. od 8.00 do 10.00 na terenie bazy w Cegłowie przy ulicy 
Dobrzyckiego 5, oraz  zapoznania się z jego dokumentacją i Regulaminem 
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaŜ pojazdów w siedzibie 
Urzędu Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4 w pok. nr 5, w godzinach pracy urzędu.  

2. Osobą uprawnioną do kontaktu jest: Pan Dariusz Uchman – z-ca wójta. Tel. 25 579 59 43.  
§ 10. 

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa w składzie: 
1. Dariusz Uchman – przewodniczący komisji 
2. Mirosława Cabaj – członek  
3. Mirosław Gąsiorowski – członek   

§ 11. 
1. Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg przekazując uczestnikom przetargu 

informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska 
osób lub nazwy firm, które wpłaciły wadium w określonym terminie, złoŜyły oświadczenia o 
zapoznaniu się z warunkami przetargu i stanem technicznym przedmiotu przetargu, a tym 
samym zostały dopuszczone do przetargu. 

2. Przewodniczący Komisji Przetargowej informuje uczestników przetargu, Ŝe po trzecim 
wywołaniu najwyŜszej ceny dalsze postąpienie nie zostanie podjęte.  

§ 12. 
Ustala się, Ŝe postąpienie wynosić będzie: 

1) dla koparko-ładowarki na bazie ciągnika Ursus typ KTO-162, Nr rej. WM 0224 – 
500,00zł (pięćset) złotych,   

 13. 
Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia pojazdu pomniejszonej o wpłacone wadium upływa 
najpóźniej w dniu zawarcia umowy.  

§ 14. 
Umowa zostanie zawarta w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. 

§ 15. 
Wójt Gminy Cegłów zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub 
jego uniewaŜnienia bez podania przyczyny. 

§ 16. 
Przetarg uwaŜa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeŜeli Ŝaden z uczestników 
przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.  
 
 
 
 



Załącznik Nr 1  
      do regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego  

      na sprzedaŜ koparko-ładowarki  
na bazie ciągnika Ursus typ KTO-162,  

Nr rej. WM 0224 
 

 

                                                                                       Cegłów dnia. ……........……………. 
 

 
 
 
……………………………………………………………….. 

/imię i nazwisko/ 
 

……………………………………………………………….. 
                         /adres/ 
 

……………………………………………………………….. 
Numer REGON…………………………………………. 
Numer NIP……………………………………………….. 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja niŜej podpisany oświadczam, Ŝe zapoznałem/am się z warunkami  przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaŜ koparko-ładowarki na bazie ciągnika Ursus, typ KTO-162, 
Nr rej. WM 0224, rok produkcji 1988, oraz stanem technicznym przedmiotu przetargu.  
 

 

 

………………………………………….. 

                                                                                      /podpis oferenta/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


