
 

 

Zarządzenie Nr 0050.1.2.2019 

 Wójta Gminy Lubicz 

 z dnia 17 stycznia 2019 r.  

 

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia aukcji na sprzedaż samochodu 

osobowego OPEL ZAFIRA-A rok prod.2002, nr rejestracyjny CTR X606, posiadacz -

Urząd Gminy Lubicz i ustalenia jej regulaminu pracy oraz ustalenia regulaminu 

dotyczącego organizacji i przebiegu aukcji na sprzedaż pojazdu. 

 

 

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

(Dz. U. z 2018 r.,poz. 994 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 

 

§1. Przeznaczyć do zbycia w drodze aukcji zbędny dla Urzędu Gminy Lubicz 

samochód osobowy OPEL T98  MONOCAB ZAFIRA-A nr rejestracyjny CTR X606. 

§ 2. Cenę wywoławczą ustalam na kwotę 3.300,00zł brutto na podstawie wartości 

rynkowej określonej w wycenie przez rzeczoznawcę z Biura Rzeczoznawstwa i Usług 

Motoryzacyjnych AUTOEKSPERT- Toruń ustalonej w dniu 11 stycznia 2019r. 

§ 3. Zbycie nastąpi zgodnie z ogłoszeniem w drodze aukcji, stanowiącym załącznik nr 

1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Ogłoszenie o aukcji podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubicz, na stronie www.lubicz.pl oraz w BIP.  

§ 5.  Powołuję komisję do przeprowadzenia aukcji na sprzedaż samochodu 

osobowego OPEL ZAFIRA-A w składzie: 

1. Teresa Gryciuk                               - przewodniczący 

2.  Wójcik Mirosław   - sekretarz  

3.   Pilewski Marek    - członek 

4.  Sekretarski Piotr   - członek 

2. Zadaniem komisji jest ogłoszenie i przeprowadzenie aukcji na sprzedaż samochodu 

osobowego OPEL ZAFIRA nr rejestracyjny CTR X606 oraz sporządzenie wymaganych 

dokumentów, zgodnie z treścią regulaminu pracy komisji, o którym mowa w §2 zarządzenia. 

§ 6. Ustalam regulamin pracy komisji, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

 § 7. Ustalam regulamin dotyczący organizacji i przebiegu aukcji, stanowiący załącznik 

nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

       Wójt 

         Marek Nicewicz 

 

http://www.lubicz.pl/


 

 

 

Załącznik nr 1 do  

Zarządzenia Nr 0050.1.2.2019 

 Wójta Gminy Lubicz 

 z dnia 17 stycznia 2019r. 

WÓJT GMINY LUBICZ 

OGŁASZA AUKCJĘ NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI OPEL 
 

1. Nazwa i siedziba jednostki- Gmina Lubicz, 87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21; 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji: Urząd Gminy Lubicz, sala nr 4, dnia  

01.02.2019r., godz. 11,00; 

3. Miejsce oglądania pojazdu: 
Samochód można oglądać  na parkingu przy Urzędzie Gminy Lubicz od dnia 17.01.2019 r.                    

w godzinach pracy urzędu;  

4. Dane identyfikacyjne pojazdu: 
1) marka i model – OPEL   T98 MONOCAB ZAFIRA-A, 

2) rok produkcji – 2002, 

3) nr rejestracyjny – CTR X606, 

4) nr identyfikacyjny pojazdu – WOLOTGF7532065850, 

5) kolor lakieru –zielony 2 –warstwowy z efektem mineralnym, 

6) liczba osi – 2 

7) pojemność silnika – 1995,00 cm3, 74 kW, D, 

8) data pierwszej rejestracji – 27-12-2002r./09-01-2013, 

9)największy dop. nacisk osi 10,55 kN 

10) masa własna1428 kg, 

10) maksymalna masa całkowita 2075 kg. 

5. Cena wywoławcza, wadium, wysokość postąpienia: 
1) cena wywoławcza –3.300 zł brutto, 

2) wadium – 10 % ceny wywoławczej w kwocie 330 zł. Wadium należy wpłacić przed 

terminem licytacji (do 31 stycznia b.r. do godz. 11,00)  gotówką na nr konta bankowego 

Gminy Lubicz 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 

3) postąpienie – 100 zł.  

 6. Zastrzeżenia:  
   1)  zastrzeżenie, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została 

       przyjęta uchyli się od zawarcia umowy; 

   2)  wadium  złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone 

        bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta  

        zostanie zarachowane na poczet ceny;   

         3)  zastrzeżenie, że sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez podania przyczyny. 

       7. Pozostałe uwagi: 
1) w licytacji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne lub prawne, które przedstawią 

potwierdzenie wpłaty wadium, 

2) uczestnicy licytacji składają oświadczenie o: 

- zapoznaniu się z treścią regulaminu organizacji i przebiegu aukcji na sprzedaż 

  samochodu osobowego OPEL ZAFIRA, 

- akceptacji stanu technicznego przedmiotu licytacji, 

- osoba do kontaktu – Piotr Sekretarski nr tel. 609-707-166 

- uczestnikom licytacji nie przysługuje prawo domagania się zwrotu kosztów  

  poniesionych w związku z uczestniczeniem w licytacji, 

- wydanie przedmiotu zbycia nastąpi niezwłocznie po zapłaceni u pełnej kwoty nabycia, 

 3)    ze względu na stan techniczny pojazd nie został dopuszczony do ruchu. 

                 

Wójt 

         Marek Nicewicz 

 



    

 

 

Załącznik nr 2 do  

Zarządzenia Nr 0050.1.2.2019r.. 

Wójta Gminy Lubicz 

 z dnia 17 stycznia 2019r.  

 

 

Regulamin 

pracy komisji do przeprowadzenia aukcji na sprzedaż samochodu osobowego OPEEL 

ZAFIRA nr rejestracyjny CTR X606 - posiadacz Urząd Gminy Lubicz 

 

 

 

§ 1. Niniejszy regulamin określa organizację i tryb działania komisji powołanej do 

przeprowadzenia aukcji na sprzedaż samochodu osobowego OPEL ZAFIRA nr rejestracyjny 

CTR X606 –Urząd Gminy Lubicz, zwanego dalej komisją. 

 

§ 2. 1. Komisja obraduje w oparciu o niniejszy regulamin i regulamin dotyczący 

organizacji i przebiegu aukcji, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 0050.1.2.2019r. 

Wójta Gminy Lubicz z dnia 17 stycznia 2019. r.  

2. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania i zakończy pracę z dniem 

rozstrzygnięcia aukcji, bądź jej unieważnienia lub odwołania.  

3. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji. 

4. Dokumentację postępowania prowadzi sekretarz komisji. 

 

§ 3.1. Komisja zamieszcza ogłoszenie o aukcji na stronie internetowej Gminy Lubicz, 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubiczu. 

2. Zamieszczenie ogłoszenia nie może nastąpić później niż 14 dni przed planowanym 

terminem aukcji. 

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera co najmniej: 

1) nazwę i siedzibę sprzedającego;  

2) miejsce i termin przeprowadzenia aukcji; 

3) miejsce i termin, w którym można zapoznać się z przedmiotem aukcji;  

4) rodzaj i ilość sprzedawanych środków trwałych; 

5) wysokość ceny wywoławczej; 

6) wysokość wadium; 

7) sposób wpłacenia wadium; 

8) wysokość postąpienia; 

9) zastrzeżenie, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników 

licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej; 

10) zastrzeżenie, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta 

została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy; 

11) informację, że wadium  złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, 

zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego 

oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny;   

12) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów; 

13) numer konta do wpłaty wadium oraz ceny; 



14) zastrzeżenie, że sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez podania 

przyczyny. 

 

 

§ 4. 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, dokumentujący przebieg 

postępowania. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 zawiera co najmniej: 

1) termin i miejsce aukcji; 

2) określenie przedmiotu licytacji ustnej; 

3) imiona i nazwiska członków komisji; 

4) wysokość ceny wywoławczej; 

5) najwyższą cenę zaofiarowaną za środek trwały; 

6) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania nabywcy; 

7) wysokość ceny nabycia i oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny; 

8) wnioski i uwagi uczestników postępowania; 

9) wzmiankę o odczytaniu protokołu; 

10) przyczyny odwołania lub unieważnienia postępowania 

11) podpisy osób prowadzących przetarg i nabywcy lub wzmiankę o przyczynie braku 

podpisu. 

3. Protokół zatwierdza Wójt Gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Wójt 

         Marek Nicewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do  

Zarządzenia Nr 0050.1.2.2019r. Wójta Gminy Lubicz 

 z dnia 17 stycznia 2019r. 

 

 

Regulamin dotyczący organizacji i przebiegu aukcji na samochód osobowy OPEL 

ZAFIRA nr rejestracyjny CTR X606, którego posiadaczem jest Urząd Gminy Lubicz 

 

 

 

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa, organizacji i przebiegu aukcji 

na sprzedaż samochodu osobowego OPEL ZAFIRA nr rejestracyjny CTR X606 - posiadacz 

Urząd Gminy Lubicz, zwanego dalej aukcja. 

 

§ 2.1. Postępowanie w sprawie sprzedaży pojazdu, o którym mowa w §1, ma formę aukcji 

publicznej. 

2. Postępowanie przeprowadza komisja, powołana przez Wójta gminy Lubicz. 

 

§ 3. Ogłoszenie o postępowaniu zamieszcza się nie później niż 14 dni przed planowanym 

terminem przeprowadzenia aukcji. 

 

§ 4. Cena wywoławcza, ustalona w oparciu o opinię rzeczoznawcy majątkowego, wynosi 

łącznie 3.300,00 zł brutto (sł. zł trzy tysiące trzysta złotych 00/100). 

 

§ 5.1. Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu jest: 

1) zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i złożenie oświadczenia o jego akceptacji; 

2) złożenie oświadczenia o akceptacji stanu technicznego przedmiotu postępowania, którego 

wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu; 

3) dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej, w terminie i na konto 

wskazane w ogłoszeniu i okazanie dowodu wpłaty przed przystąpieniem do postępowania; 

4) okazanie przez osoby fizyczne dowodu tożsamości;  

5) okazanie przez przedsiębiorcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego lub 

aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz 

pełnomocnictwa, w razie gdy umocowaniem do występowania w postępowaniu nie wynika  

z tych dokumentów. 

 

§ 6. W postępowaniu jako oferenci nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji. 

  

§ 7.1. Postępowanie rozpoczyna się przez wskazanie przedmiotu postępowania, jego ceny 

wywoławczej i wysokości postąpienia.  



2. Aukcja odbywa się poprzez podniesienie ręki i wskazanie ceny, za którą uczestnik licytacji 

zamierza dokonać zakupu przedmiotu postępowania.   

3. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji ustnej, jeżeli inny uczestnik 

postępowania zaoferował cenę wyższą, zwaną dalej „postąpieniem”. 

4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 100 złotych (sto złotych 00/100). 

5. Po ustaniu postąpień prowadzący postępowanie, uprzedzając obecnych, po trzecim 

ogłoszeniu „zamyka aukcję” i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą 

cenę.   

Z chwilą przybicia następuje sprzedaż przedmiotu postępowania na rzecz nabywcy. 

6. Stawienie się jednego uczestnika postępowania wystarcza do odbycia aukcji pod 

warunkiem, że zgłosi on minimum jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą. 

7. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia 

lub w terminie wyznaczonym, nie dłuższym jednak niż 7 dni od daty licytacji. 

§ 8.1. Wadium uczestnika, który zaoferował najwyższą cenę, zalicza się na poczet ceny 

sprzedaży. 

2. Wadium w pełnej wysokości zwraca się niezwłocznie po zakończeniu postępowania. 

3. Wadium zwraca się niezwłocznie także w razie odwołania lub unieważnienia 

postępowania.  

4. Wadium przepada w całości na rzecz Gminy Lubicz w razie, gdy uczestnik oferujący 

najwyższą ceną uchyla się od jej zapłaty. 

5. Wadium przepada w całości na rzecz Gminy Lubicz w przypadku, gdy żaden  

z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. 

6. Wydanie nabywcy przedmiotu postępowania następuje niezwłocznie po podpisaniu faktury 

VAT. 

§ 9. W przypadku braku rozstrzygnięcia postępowania, ogłasza się drugą aukcję,  

w sposób określony dla trybu postępowania pierwszej aukcji i przeprowadza się ją 

odpowiednio, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Cena wywoławcza 

przedmiotu postępowania w trakcie drugiej licytacji ustnej może zostać obniżona, jednak nie 

więcej  niż o połowę ceny wywoławczej z pierwszego przetargu.  

§ 10. Gmina Lubicz może odwołać lub unieważnić postępowanie, bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

        Wójt 

                   Marek Nicewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Załącznik  

do regulaminu dotyczącego organizacji  
i   przebiegu licytacji ustnej (przetargu ustnego) 

na sprzedaż samochodu osobowego OPEL ZAFIRA nr rejestracyjny CTR X606,  

-posiadacz - Urząd Gminy Lubicz 
 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Imię i Nazwisko uczestnika postępowania ……………………………………………… 

 

adres uczestnika postępowania …………………………………………………………… 

 

NIP uczestnika ……………………………… 

 

 

 

 

Przystępując do aukcji na sprzedaż samochodu osobowego OPEL ZAFIRA nr rejestracyjny 

CTR X606 -  posiadacz Urząd Gminy Lubicz oświadczam, że: 

 

 

 

 

 
 

 

1.  Zapoznałem się z treścią regulaminu dotyczącego organizacji i przebiegu aukcji na  

sprzedaż samochodu osobowego OPEL ZAFIRA nr rejestracyjny CTR X606- posiadacz 

Urząd Gminy Lubicz i nie wnoszę żadnych uwag. 

 

2. Zapoznałem się ze stanem technicznym przedmiotu postępowania i nie wnoszę w tym 

zakresie żadnych zastrzeżeń. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………     …………………………………… 

        data        czytelny podpis 


