
 
 

 

 

 

 

Zarządzenie nr 8 /2017 
Wójta Gminy Janów Podlaski 

z dnia 14 marca 2017 roku 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm) 

 
 

zarządzam co następuje 
 

§ 1 

1. Przeprowadzić w dniu 30 marca 2017 roku o godz. 10:00 i 11:00 przetarg 

ustny nieograniczony na sprzedaż samochodów specjalnych pożarniczych  

Star 660 i Jelcz 005 Gminy Janów Podlaski. 

2. Procedura przeprowadzenia przetargu określona jest w Regulaminie przetargu 

stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

W celu przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję przetargową w składzie  

1. Artur Korolczuk  - przewodniczący  

2. Jan Kusznerczuk – członek komisji  

3. Emilia Żukowska – członek komisji 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji   

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                            
                                                                                            Załącznik do zarządzenia nr 8/2017  

                                                                                                                                 Wójta Gminy Janów Podlaski  

                                                                                                                                 z dnia 14.03.2017       

        

REGULAMIN 
przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodów specjalnych 

pożarniczych  
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodów specjalnych pożarniczych:  

    -  Pojazd marki Star 660M Specjalny Pożarniczy, numer rejestracyjny LBI00623,  

    -  Pojazd marki Jelcz 005  Specjalny Pożarniczy, numer rejestracyjny – LBI 09029 

2. Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej ceny za sprzedaż w/w pojazdów 

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

fizyczne i prawne lub ich pełnomocnicy. 

4. Komisja przetargowa ustala listę uczestników przetargu na podstawie informacji o 

wpłaconych wadiach. 

5. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód wpłaty 

wadium, dowód tożsamości i ewentualnie pełnomocnictwo 

6. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg , przekazując uczestnikom  

przetargu informacje o przedmiocie przetargu, cenie wywoławczej, oraz skutkach 

uchylenia się od zawarcia umowy kupna sprzedaży pojazdu, podaje do wiadomości 

imiona i nazwiska osób albo nazwy lub firmy osób, które wniosły wadium  

7. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po 

trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postępowania nie zostaną 
przyjęte. 

8. O wysokości postąpienia decydują uczestniczy przetargu, z tym że postąpienie  nie 

może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych 

dziesiątek złotych 

9. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo 

trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. 
10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden 

z uczestników zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

11. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje 

trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i 
nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała           

12. Uczestnik, który wygrał przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy kupna – 

sprzedaży, której projekt stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. W przypadku 

odmówienia  podpisania umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.. 

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyn 

 


