
                                                                                                                            
 
      Załącznik Nr 2 
                                                                                                                                  do Zarządzenia Nr 87/09 
                                                                                                                                  Wójta Gminy Mokrsko  
                                                                                                                                  z dnia 16 grudnia  2009 r. 
 
 
                                    REGULAMIN  PRZETARGU 
 
1. Przetarg pisemny odbywa się w drodze składania pisemnych ofert. 

2.  Przetarg prowadzi przewodniczący komisji przetargowej, zwany dalej 

     „prowadzącym przetarg”. 

3. Przed otwarciem ofert prowadzący przetarg podaje do wiadomości: 

       a) przedmiot przetargu, 

       b) cenę wywoławczą, 

       c) termin uiszczenia ceny nabycia, 

       d) nazwy ( firmy) lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali  

           dopuszczeni do przetargu. 

 4. ZłoŜenie jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 

5. Prowadzący otwiera kolejno oferty i podaje : 

- nazwę, imię, nazwisko, adres oferenta, 

- cenę oferty. 

6. Przetarg jest waŜny, jeŜeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje cenę wyŜsza od ceny 

wywoławczej. 

7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie do dnia 21 stycznia 2010 r. 

8. Wydanie przedmiotu sprzedaŜy nabywcy następuje po zawarciu pisemnej umowy i po    

       zapłaceniu ceny nabycia. 

9. Wadium przepada, gdy wybrany oferent odmówi podpisania umowy kupna-sprzedaŜy. 

10. Prowadzący przetarg sporządza z jego przebiegu protokół, który powinien zawierać: 

       a) oznaczenie miejsca i terminu przetargu, 

       b)  imiona i nazwiska osób prowadzących postępowanie przetargowe, 

       c) wysokość ceny wywoławczej, 

       d) najwyŜszą zaoferowana cenę – wysokość ceny nabycia, 

         e) firmę lub imię, nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy, 

         f) wzmiankę o odczytaniu protokołu, 

         g) podpisy osób prowadzących przetarg i nabywcy lub wzmiankę o przyczynie braku  

             podpisu. 



11. JeŜeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie wskazanym, naleŜy niezwłocznie 

      uczynić o tym wzmiankę w protokole aukcji. Taką wzmiankę naleŜy uczynić o wpłaceniu 

      ceny nabycia . 

12. Protokół z przetargu zatwierdza Wójt Gminy.  

13. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu  

      cywilnego. Pomocniczo mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów 

      z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku 

      ruchomego powierzonego jednostkom budŜetowym, zakładom budŜetowym i  

       gospodarstwom pomocniczym.(Dz.U. z 2004 r. Nr 191, poz.1957)  

                                  

 


