
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2021 

Kierownika GOPS w Krasnymstawie 

z dnia 06.09.2021r. 

 

 

Regulamin przetargu w sprawie sprzedaży środków trwałych będących własnością 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie 

 

§ 1 

 

1. Postanowienie niniejszego regulaminu określają sposób i tryb przeprowadzenia przetargu na 

sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda, model Felicia, rok produkcji 2000, numer 

rejestracyjny LKS C 684, numer identyfikacyjny (VIN) TMBEFF613YX283068, 

2. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie pisemnego nieograniczonego przetargu 

ofertowego. Przetarg organizuje i ogłasza  Kierownik GOPS w Krasnymstawie. 

3. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej. 

 

§ 2 

 

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki Skoda,                                                        

model Felicia, rok produkcji 2000, numer rejestracyjny LKS C 684, numer identyfikacyjny (VIN) 

TMBEFF613YX283068, data pierwszej rejestracji 20.12.2000 rok, stan licznika 153 490 km 

Wartość przedmiotowego pojazdu została ustalona na kwotę 1300,00 zł. (słownie: jeden tysiąc   

trzysta złotych). 

 

§ 3 

 

1. Przetarg przeprowadzi komisja powołana Zarządzeniem Kierownika GOPS w 

Krasnymstawie. 

2. Zadaniem członków komisji jest przeprowadzenie przetargu na sprzedaż środka trwałego 

będącego własnością GOPS Krasnystaw stanowiący samochód osobowy wymieniony w § 2, a w 

szczególności: 

a) Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej GOPS Krasnystaw w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Krasnymstawie, udzielenie informacji oferentom, przeprowadzenie przetargu oraz sporządzenie 

protokołu końcowego z podaniem wyników przetargu. 

b) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu. 

c) Ustalenie liczby zgłoszonych ofert oraz sprawdzenie wniesienia wymaganego wadium we 

wskazanym terminie, miejscu i formie. 

4) Otworzenie kopert z ofertami złożonymi w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o 

przetargu, sprawdzenie poprawności złożonych w postępowaniu ofert, w tym sprawdzenie 

dołączenia wymaganych dokumentów. 

3. Z przeprowadzonego przetargu Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać w 

szczególności: 

1. Określenie miejsca i terminu przetargu. 

2. Imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej. 



3. Wysokość ceny wywoławczej. 

4. Zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie. 

5. Dane nabywcy oraz wysokość zaoferowanej ceny. 

6. Cenę nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny. 

 

  4. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 

     a) Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który 

  nie wniósł wadium. 

    b) Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 5 pkt. 1, lub są one niekompletne, 

  nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do  

  uznania jej za nową ofertę. 

   5. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

   6. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. 

  7. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej określonej    

     w pkt 1 niniejszego regulaminu oraz jej małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo,         

     powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia  

     oraz jej małżonek, a także osoby które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim       

     stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do  

      bezstronności komisji przetargowej. Członkowie komisji przetargowej składają stosowne,    

      pisemne oświadczenie o braku okoliczności wywołujących wątpliwości co do ich   

      bezstronności w przeprowadzanym postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym   

      załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

8. Komisja pełni swoje obowiązki od dnia powołania do dnia zatwierdzenia przez Kierownika  

    GOPS protokołu końcowego z przetargu. 

 

§ 4 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie formularza oferty będącego załącznikiem do 

ogłoszenia. Formularz można pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krasnymstawie. 

1. Wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej dla samochodu osobowego marki Skoda, 

model Felicia, wysokość wadium -  65,00 zł. (sł. : sześćdziesiąt pięć złotych) 

2. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 21.09.2021r.  na konto Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krasnymstawie, nr rachunku: 43 8200 0008 2001 0000 0518 0001 

z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda, model 

Felicia”.Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na podany powyżej 

rachunek bankowy GOPS w Krasnymstawie. 

3. Kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 

4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, 

zostanie zwrócone w terminie 7 dni po dokonaniu wyboru oferty. 

5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. 

6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, 

uchyli się  od zawarcia umowy. 

 

 

 



 

§ 5 

 

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna zawierać: 

a. imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta. 

b. oferowaną cenę samochodu osobowego 

c. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i go 

akceptuje, 

d. kserokopie dowodu wpłaty wadium. 

1. Oferty należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w terminie 

do dnia 22.09.2021r. do godz. 12.00 

2. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, decyduje data wpływu do GOPS Krasnystaw. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2021r.  o godz. 13.00 w sali nr  107 Urzędu Gminy 

Krasnystaw. 

4. Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6. Koperta zawierająca ofertę i pozostałe dokumenty opisane w ust. 1, powinna być zamknięta, 

zaklejona i oznaczona nazwą i adresem oferenta z dopiskiem: 

 

OFERTA NABYCIA  „ samochodu osobowego marki Skoda, model Felicia’ 

Nie otwierać przed dniem 22.09.2021r.  do godz. 13.00 

 

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę otrzymanych ofert, jeżeli chociaż jeden z 

uczestników zaoferował cenę wyższą od ceny wywoławczej. 

 

 

§ 6 

 

Informacje dodatkowe: 

 

1. Samochód będący przedmiotem przetargu zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. 

W przypadku ofert z takimi samymi cenami, sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego 

wyboru ofert. 

2. Jeżeli osoba jako nabywca pojazdu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie 

podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy, wpłacone wadium nie 

podlega zwrotowi. 

3. Wyłoniony w przetargu nabywca samochodu jest zobowiązany w terminie wyznaczonym przez 

organizatora przetargu, dokonać wpłaty ustalonej ceny pojazdu na konto GOPS w 

Krasnymstawie, w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie, numer rachunku: 43 8200 0008 

2001 0000 0518 0001. Termin płatności należności za samochód (pomniejszone o wpłacone 

wadium) upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 

4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu 

na terenie siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie po podpisaniu 

umowy sprzedaży i zapłaceniu ceny. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży 

ponosi nabywca. 



5. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik winien zapoznać się ze stanem technicznym 

pojazdu. Sprzedający nie odpowiada za wady pojazdu. 

6. Kierownik GOPS w Krasnymstawie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez 

podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania ofert. 

7. Samochód można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 82 576 65 93 w godz. 

9ºº-13ºº. 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w 

Krasnymstawie 

Sławomir Bałabaj 

  


