Projekt
Za cznik Nr 1
do Zarz dzenia Nr 57/2016
Wójta Gminy Opatówek
z dnia 08 listopada 2016 r.

REGULAMIN
przetargu na sprzeda

zbiorników ci nieniowych
§ 1.

Przetarg na sprzeda' ruchomo*ci – zbiornika ci*nieniowego wyprodukowanego przez
PRODWODROL Sulechów.
Zbiornik dotychczas u'ytkowany by w Stacji Uzdatniania Wody w Opatówku ul. Zdrojowa 2.
§ 2.
1. Przetarg na sprzeda' zbiornika ci*nieniowego ma form3 przetargu ustnego (licytacji).
2. W przetargu mog bra6 udzia osoby fizyczne i prawne.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp acenie wadium w wysoko*ci 10 % ceny
wywo awczej na rachunek bankowy Gminy Opatówek lub w kasie Urz3du Gminy w Opatówku
w terminie okre*lonym
w og oszeniu przetargu.
4. Przewodnicz cy komisji prowadzi licytacj3.
5. Przewodnicz cy komisji otwiera przetarg poprzez podanie ceny pocz tkowej.
6. Przetarg prowadzony b3dzie w formie licytacji odbywaj cej si3 „w gór3” poprzez post pienie.
Przetarg jest wa'ny je*li nast pi jedno post pienie. Post pienie wynosi nie mniej ni' 1% ceny
wywo awczej z zaokr gleniem „w gór3” do pe nych dziesi tek z otych. Oferty ustne nale'y
sk ada6 po podaniu przez licytatora do wiadomo*ci uczestnicz cych przedmiotu przetargu
oraz jego ceny wywo awczej.
7. Zaoferowana cena przestaje obowi zywa6 oferenta, gdy inny oferent podczas licytacji przed
ustaniem post pienia zaoferowa cen3 wy'sz .
8. Po ustaniu post pienia i trzykrotnym wywo aniu osi gni3tej ceny, przedmiot przetargu uwa'a
si3 za sprzedany.
9. Nabywc zostaje oferent, który w licytacji zaoferowa najwy'sz cen3 zakupu przedmiotu
przetargu (zadeklarowa najwy'sz kwot3)
10. Przewodnicz cy zamyka przetarg i og asza imi3 i nazwisko lub nazw3 albo firm3, która
przetarg wygra a oraz zaoferowan cen3.
11. Uczestnik wy oniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w Urz3dzie
Gminy Opatówek w terminie okre*lonym przez sprzedaj cego.
§ 3.
1. Przetarg przeprowadzi komisja powo ana Zarz dzeniem Nr 57/2016 Wójta Gminy
Opatówek z dnia 08 listopada 2016 r.
2. Do obowi zków komisji nale'y m.in.: zamieszczenie og oszenia o przetargu na stronie
internetowej Urz3du Gminy Opatówek, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opatówek,
na tablicy og oszeA Urz3du Gminy Opatówek, udzielenie informacji o przedmiocie przetargu,
przeprowadzenie przetargu, podpisanie o*wiadczeA w sprawie bezstronno*ci cz onków
komisji oraz sporz dzenie protoko u koAcowego z podaniem wyników przetargu.
3. Komisja pe ni swoje obowi zki od dnia powo ania do dnia zatwierdzenia przez Wójta
protoko u koAcowego z przetargu.
4. W przetargu ustnym (licytacji) nie mog uczestniczy6 osoby wchodz ce w sk ad komisji
przetargowej oraz ich ma 'onkowie, dzieci, rodzice i rodzeAstwo.

§ 4.
1. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzaj cy
to'samo*6 podlega przed o'eniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2. Uczestnik przetargu mo'e dzia a6 przez pe nomocnika. W takim przypadku powinien
przedstawi6 orygina pe nomocnictwa.
3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik, który wygra przetarg uchyli si3 od
zawarcia umowy.
§ 5.
Wójt Gminy Opatówek zastrzega sobie prawo uniewa'nienia lub odwo ania przetargu bez
podania przyczyny.

