
 
 

REGULAMIN 
  publicznego przetargu pisemnego na sprzedaż samochodów 

 
1. Przetarg ma formę publicznego przetargu pisemnego.  
2. Uczestnicy przetargu akceptują niniejszy regulamin.  
3.Przetarg zostanie przeprowadzony w Urzędzie Gminy Siedlce, przy                             
ul. Asłanowicza 10, sala konferencyjna nr 8 (parter) w dniu 3 marca 2021 r.                 
o godz. 930. 
 
4. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż opisanego poniżej samochodu: 
Marka:   Volkswagen     Model pojazdu: LT 46   4,6t 
Wersja: 2.8 TDI-CR    Numer rejestracyjny: WS 25645 
Rok Produkcji: 2005    VIN: WV1ZZZ2DZ6H009905          
Rodzaj pojazdu: Autobus, 4 drzwiowy 22 osobowy 
Liczba miejsc siedzących: 20  Przebieg: 437 830 km                       
Stan: dobry     Kolor: zielony 
Wyposażenie: ABS+EDS, wspomaganie, webasto, tachograf, samochód serwisowany na 
bieżąco, sprawny, ważne badania techniczne do 23.05.2021r 
 
5. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie  w terminie oferty (z ceną 
wyższą od wywoławczej),  stanowiącej załącznik  nr 1 do regulaminu. 
6. Pisemna oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej 
napisem - „Oferta przetargowa na zakup samochodu” w terminie do 3 marca 
2021 r. do godz. 900 r. w Urzędzie Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10 , Biuro 
Podawcze parter.  
7. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza. 
8. Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez jej otwarcia. 
9. Przetarg na sprzedaż samochodu prowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy 
Siedlce. 
10. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za 
samochód objęty przedmiotem przetargu spośród złożonych ofert.  
11. O wyborze oferty zostaną poinformowani wszyscy, którzy złożyli ofertę na zakup 
samochodu.  
12. Wybrany oferent jest zobowiązany podpisać umowę, po zapłacie oferowanej ceny               
na wskazane konto, w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu. 
13. Wpłynięcie jednej oferty spełniającej warunki określone w ogłoszeniu o przetargu 
wystarczy do przeprowadzenia przetargu.  
14. Obecność  Oferentów  podczas  otwarcia ofert  nie jest  obowiązkowa. 
15. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje 
dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja 
zawiadamia oferentów, o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia                                 
im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.  
16. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie  kolejne 
postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych  ofertach, 
dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień - wysokość  
postąpienia ustala się na minimalną kwotę 200 złotych.  
17. Z przebiegu przetargu komisja przetargowa sporządza protokół. Wyniki prac 
Komisji  Przetargowej  zatwierdza  Wójt   Gminy  Siedlce. 
18. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez  wybrania 
którejkolwiek z ofert. 
 



 
 

 
 

19. Oferent, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest zawrzeć umowę 
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu. 
20. Termin i miejsce zawarcia umowy  wyznaczy  organizator przetargu w ciągu 14 dni 
po zakończeniu przetargu . 
21. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy , następuje w dniu zawarcia umowy 
sprzedaży. 
22. Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez 
Kupującego całkowitej ceny nabycia.  
23. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi                       
w całości Kupujący.  
24. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez 
podania przyczyny oraz możliwość zmiany warunków przetargu. 
25. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan samochodu objętego przetargiem ani nie 
odpowiada za wady ukryte. 
26. Ogłoszenie i regulamin przetargu dostępny jest na tablicy ogłoszeń oraz                    
w Biuletynie informacji publicznej pod adresem www.e-bip.pl/Start/26                      
w zakładce Sprzedaż mienia, inne oferty.  
27. Dodatkowych informacji o przedmiocie, regulaminie i warunkach przetargu 
udziela Wydział Infrastruktury i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy Siedlce,             
ul. M. Asłanowicza 10, pokój nr 15, tel. 782 168 743. 
28. Administratorem danych osobowych jest Gmina Siedlce reprezentowana przez 
Wójta Gminy Siedlce z siedzibą ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce. Kontakt do 
inspektora ochrony danych osobowych pod adresem: iod-sk@tbdsiedlce.pl.  
Szczegółowe informacje są na stronie https://www.gminasiedlce.pl/urzad-
gminy/ochrona-danych-osobowych-42520/. 
 
 
 

                Wójt    
/-/ Henryk Brodowski 
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Zał. Nr 1 do regulaminu  
 
 

O F E R T A 
 

Siedlce, dnia …………..2021 r.  
 
 
…………………………………………….. 
 
……………………………………………. 
(Imię i nazwisko, adres)  
 

NIP .................................................  

REGON .......................................... 

Tel. ..................................................  

 
 
W związku z ogłoszeniem o publicznym przetargu pisemnym na sprzedaż 

samochodu marki Volkswagen model LT 46 4,6T składam ofertę w wysokości  

 

……………………………………… zł (słownie ……………………………………………………………… .)   

 

Jednocześnie oświadczam, że:  

1. zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego i akceptuj ę je                    

w pełni bez zastrzeżeń,  

2. znany jest mi stan techniczny kupowanego pojazdu i w przypadku 

ewentualnych ukrytych wad  nie będę wnosił żadnych roszczeń                            

w stosunku do sprzedającego,  

3. zobowiązuję się do terminowej  zapłaty oferowanej ceny nabycia 

samochodu. 

 
 
            
       …………………………………………………  
       (czytelny podpis oferenta) 

 
 
 
 



 
 

 
 

Załącznik nr 2 do regulaminu  
 

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY  
 
Zawarta w Siedlcach w dniu ………………. 2021 r. pomiędzy  
Gminą Siedlce  
z siedzibą w Siedlcach  przy ul. Asłanowicza 10, NIP 821-24-43-829  reprezentowaną 
przez: 
1. Wójta Gminy - Henryka Brodowskiego 
przy kontrasygnacie: 
2.  Skarbnika Gminy - Barbarę Rybaczewską 
zwanym dalej „Sprzedającym” 
a 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
Zwanym dalej w umowie Kupującym 
o następującej treści: 

 
§1 

Sprzedający oświadcza że jest właścicielem pojazdu:  
Marki:   Volkswagen    Model pojazdu: LT 46   4,6t 
Wersja: 2.8 TDI-CR   Numer rejestracyjny: WS 25645 
Rok Produkcji: 2005   VIN: WV1ZZZ2DZ6H009905          

 
§2 

Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje wymieniony w § 1 niniejszej umowy 
samochód. 

§3 
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: …………………. zł brutto. 
Słownie:  …………………………….  złotych brutto. 

 
§4 

Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej 
umowy za kwotę określoną w §3 niniejszej umowy. Kupujący potwierdza jednocześnie 
odbiór pojazdu. 

§5 
Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny pojazdu określonego w §1 
niniejszej umowy. 

§6 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące     
w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 
§7 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron.  
 
   
Sprzedający            Kupujący 
 


