
Załącznik Nr 1 

do zarządzenia Nr 41/2014 

Wójta Gminy Janów Podlaski 

z dnia 19 września 2014 r. 

 

Regulamin  

przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż drzew „na pniu”  

z pasów dróg gminnych 

 

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drzew „na pniu” - 109 topoli euroamerykańskich, 

27 wierzb, 1 czeremchy oraz 2 olsz z pasów dróg gminnych o nr geodezyjnych 439 i 

642 położonych na ternie wsi Janów Podlaski. 

2. Przetarg jest ustny, publiczny, nieograniczony, tzn. mogą w nim brać udział osoby 

fizyczne i prawne. 

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 2.000,00 

zł (słownie: dwa tysiące zł. 00/gr.) do kasy Urzędu Gminy Janów Podlaski do godz. 

14
00 

lub na konto nr 53 8025 0007 0390 0114 2000 0020 do dnia 07 października 2014 

roku. Wniesione przelewem wadium będzie skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku 

bankowym do dnia 08.10.2014 r. 

4. Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2014 roku o godz. 10
00

 w Urzędzie 

Gminy Janów Podlaski, ul. Bialska 6A, 21-505 Janów Podlaski w sali konferencyjnej. 

5. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej potwierdzenie wpłaty 

wadium, dowód tożsamości i ewentualnie pełnomocnictwo. 

6. Cena wywoławcza drzew „na pniu” wynosi 19.300,00 zł/brutto (słownie: 

dziewiętnaście tysięcy trzysta zł. 00/gr.). 

7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu lecz nie może być ono niższe 

niż 1 % ceny wywoławczej. 

8. Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik 

zaoferuje wyższą cenę. 

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z 

uczestników zaoferuje conajmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

10. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim 

wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. 

11. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje 

trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, podając uczestnika, który 

przetarg wygrał.  



12. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu podlega zwrotowi po 

zakończeniu przetargu. 

13. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na 

poczet ceny nabycia. 

14. Uczestnik, który wygrał przetarg jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w kasie 

Urzędu Gminy lub na konto nr 53 8025 0007 0390 0114 2000 0020 przed 

podpisaniem umowy. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy wpłacone 

wadium nie podlega zwrotowi. 

15. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z 

Regulaminem przetargu i Specyfikacją przedmiotu przetargu oraz ich akceptacją. 

16. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

17. Ogłoszenie o przetargu należy zamieścić w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy i BIP na co najmniej 14 dni 

przed terminem przetargu.   

 

 

 


