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Załącznik nr 1  

do uchwały nr 170/2019 

Zarządu Powiatu Kłobuckiego 

z dnia 12 czerwca 2019 r. 

 

R E G U L A M I N 
 

przeprowadzenia przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na zbycie samochodu 

osobowego marki Skoda Octavia II Classic 1,9 TDI o numerze rejestracyjnym SKL AM11  

wraz z radiem samochodowym Audiomedia AMR 217R 

 

§1 

Organizatorem przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, zwanego dalej przetargiem,  

jest Powiat Kłobucki – Starostwo Powiatowe w Kłobucku, z siedzibą przy Rynek im. Jana Pawła II 13, 

42 – 100 Kłobuck, zwany dalej Sprzedawcą. 

 

§2 

Przetarg wyznacza się na dzień 27 czerwca 2019 roku (czwartek) na godz. 10:00 w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Kłobucku, przy Rynek im. Jana Pawła II 13 w sali nr 15. 

 

§3 

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego przy Rynek  

im. Jana Pawła II 13 w Kłobucku, jak również zamieszcza na stronach internetowych Powiatu 

Kłobuckiego: www.bip.klobuck.pl oraz www.powiatklobucki.pl, na okres co najmniej 14 dni przed 

wyznaczonym terminem przetargu. 

 

§4 

Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać: 

1) nazwę i adres Sprzedawcy, 

2) termin i miejsce przetargu, 

3) oznaczenie przedmiotu sprzedaży, 

4) cenę wywoławczą brutto przedmiotu sprzedaży, 

5) miejsce i termin oględzin przedmiotu sprzedaży, 

6) informację na temat wadium, 

7) pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy. 

 

§5 

1. Przetarg ma charakter nieograniczony w formie ustnej licytacji. 

2. Do przetargu mogą przystąpić wszyscy Oferenci zainteresowani kupnem samochodu, tj. osoby 

fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

 

§6 

1. Przetarg przeprowadza Komisja przetargowa. 

2. W przetargu nie mogą wziąć udziału osoby wchodzące w skład Komisji przetargowej,  

ich małżonkowie, osoby w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz związani z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą wchodzącą w skład Komisji przetargowej. 

 

§7 

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wniesienie 

wadium w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset zł 00/100). 

2. Wadium należy wnieść do dnia 25 czerwca 2019 r.: 

1) gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Kłobucku przy ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 2, 

2) przelewem, 

na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kłobucku nr 18 8248 0002 2001 0000 0101 0005. 
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3. Dla ustalenia, czy wadium zostało prawidłowo wniesione, liczy się data wpływu środków  

na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kłobucku, o którym mowa w ust. 2.  

Zaleca się umieszczenie następującej treści w tytule przelewu: „Wadium – samochód Skoda 

Octavia nr rej. SKL AM11”. 

4. Wadia złożone przez Oferentów, którzy wzięli udział, ale nie wygrali przetargu, zostaną zwrócone  

w terminie 2 dni roboczych od rozstrzygnięcia przetargu na podany przez Oferenta rachunek 

bankowy. 

5. Wadium złożone przez Oferenta, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny zakupu. 

6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy Oferent, który wygrał przetarg, uchyli się  

od zawarcia umowy sprzedaży. 

 

§8 

1. Pierwotna wartość rynkowa brutto sprzedawanego samochodu została ustalona przy pomocy 

zewnętrznego rzeczoznawcy - biegłego z zakresu wyceny pojazdów. 

2. Cena wywoławcza sprzedawanego samochodu to: 7.500,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy 

pięćset zł 00/100). 

3. Cena sprzedaży samochodu nie może być niższa od ceny wywoławczej. 

 

§9 

1. Warunkiem uczestnictwa Oferenta w przetargu jest podpisanie przez niego oświadczenia  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z przeprowadzeniem 

przetargu. 

2. Każdy z oferentów jest związany z treścią niniejszego regulaminu oraz postanowieniami 

ogłoszenia o przetargu. 

 

§10 

1. Przewodniczący Komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu 

informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób 

fizycznych, nazwy osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, które zostały dopuszczone do przetargu. 

2. Przewodniczący informuje uczestników przetargu, że  po trzecim wywołaniu najwyższej ceny 

dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. 

3. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny w wysokości nie mniej  

niż 100,00 zł brutto, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień. 

4. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący Komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie 

ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby fizycznej, 

nazwę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,  

która wygrała przetarg. 

 

§11 

1. Przewodniczący Komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu,  

z którego treści wynikają informacje o: 

1) terminie i miejscu oraz rodzaju przetargu, 

2) sprzedawanym samochodzie, 

3) wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez Oferentów, 

4) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu wraz 

z uzasadnieniem, 

5) cenie wywoławczej i najwyższej cenie osiągniętej w przetargu, 

6) imieniu, nazwisku i adresie osoby fizycznej, nazwie i siedzibie osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wyłonionej w przetargu jako Oferencie, 

który wygrał przetarg, 

7) imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków Komisji przetargowej, 

8) dacie sporządzenia protokołu. 
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2. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których jeden otrzymuje Oferent, który wygrał przetarg, jeden stanowić będzie podstawę  

do zawarcia umowy sprzedaży oraz jeden pozostaje w aktach sprawy. 

3. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie Komisji przetargowej oraz Oferent, który wygrał 

przetarg. 

4. Protokół z przeprowadzonego przetargu zatwierdza Starosta Kłobucki. 

 

§12 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował  

co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

 

§13 

Sprzedawca zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o miejscu i terminie podpisania umowy 

sprzedaży samochodu, której wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

 

§14 

Jeżeli Oferent, który wygrał przetarg, nie stawi się w miejscu i terminie wyznaczonym na podpisanie 

umowy, odstępuje się od zawarcia umowy, a prawo podpisania umowy uzyskuje następny uczestnik, 

który zgłosił najwyższą cenę nabycia. 

 

§15 

1. Cena za samochód ustalona w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargu jest ceną brutto. 

2. Cena za samochód (pomniejszona o wartość wpłaconego wadium) płatna jest jednorazowo  

w całości w przeciągu 7 dni od daty prawidłowo wystawionej przez Sprzedającego faktury. 

3. Przed podpisaniem umowy cała wymagana należność musi znajdować się na rachunku 

bankowym Starostwa Powiatowego w Kłobucku. 

4. Data podpisania umowy sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym 

zakończeniu przetargu. 

5. Samochód będący przedmiotem przetargu zostanie wydany Oferentowi, który wygrał przetarg 

wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym danego samochodu niezwłocznie, po uiszczeniu całości 

zaoferowanej ceny nabycia oraz podpisaniu umowy sprzedaży. 

6. Oferent, który wygrał przetarg wraz z podpisaniem umowy sprzedaży złoży wypowiedzenie 

warunków ubezpieczenia OC ze skutkiem wypowiedzenia wynikającym z art. 31 ustawy  

z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 473  

z późn. zm.). 

7. Wszelkie koszty transakcji zakupu samochodu obciążają Oferenta. 

 

§16 

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu 

ustnego lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. 

 

§17 

Jeżeli samochód nie zostanie sprzedany w drodze przetargu po cenie wywoławczej, o której mowa  

w §8 ust. 2 pkt 1, Zarząd Powiatu Kłobuckiego może go sprzedać w kolejnym przetargu na zasadach 

ustalonych w odrębnej uchwale. 

 

§18 

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Starosty 

Kłobuckiego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu. W przypadku wniesienia skargi 

wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem samochodu, a Starosta Kłobucki rozpatruje 

skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. 
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§19 

W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem 

przetargu, albo w razie uznania skargi za niezasadną, zostanie podana do publicznej  

wiadomości  informacja o wyniku przetargu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa  

Powiatowego w Kłobucku, jak również zamieszczenie na stronach internetowych Powiatu 

Kłobuckiego: www.bip.klobuck.pl oraz www.powiatklobucki.pl, na okres 7 dni. 

 

§20 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, przesunięcia terminu lub nie dokonania 

wyboru oferty bez podania przyczyny. W takim przypadku wpłacone wadium zostanie zwrócone  

w terminie 2 dni roboczych na podany przez Oferenta rachunek bankowy. 

2. W razie unieważnienia przetargu Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec 

Sprzedawcy z tego tytułu. 

 

§21 

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i wydaniu 

samochodu. 

 

§22 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy prawa,  

w tym przepisy Kodeksu cywilnego. 

 


