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ZARZĄDZENIE NR 46/2022 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ 

z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu zorganizowania i przeprowadzania przetargu ustnego 
nieograniczonego  na sprzedaż samochodów marki: ISUZU Van Midi Diesel 2.5t, RENAULT Trafic 

Passenger 2.5 dCi MR'07 E4 3.1t i FS LUBLIN Żuk A156 B 2.5t stanowiących własność Gminy Krzywiń. 

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. 
2022 poz. 559),Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Zarządza, co następuje: 

§ 1. Wprowadzam do stosowania „Regulamin zorganizowania i przeprowadzania przetargu ustnego 
nieograniczonego  na sprzedaż samochodów marki: ISUZU Van Midi Diesel 2.5t, RENAULT Trafic Passenger 
2.5 dCi MR'07 E4 3.1t i FS LUBLIN Żuk A156 B2.5t, stanowiących własność Gminy Krzywiń" w brzmieniu 
określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju i Gospodarki Lokalnej. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Regulamin zorganizowania i przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego  na 
sprzedaż samochodów marki: ISUZU Van Midi Diesel 2.5t, RENAULT Trafic Passenger 2.5 
dCi MR'07 E4 3.1t i FS LUBLIN Żuk A156 B 2.5t, stanowiących własność Gminy Krzywiń" 

 
1. Tryb postępowania: 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ustnego i jest jawne. 
2. Cel postępowania: 

Celem postępowania jest sprzedaż samochodów służbowych oraz uzyskanie najwyższej ceny 
sprzedaży. 

3. Organizator: 
a) Organizatorem przetargu ustnego jest Gmina Krzywiń z siedzibą ul. Rynek 1, 64-010 

Krzywiń. 
b) Organizator powoła do przeprowadzenia przetargu zespół składający się z 4 osób zwanych 

dalej komisją. 
4. Przedmiot przetargu ustnego: 

1) Przedmiotem przetargu są samochody osobowe marki: 
a) ISUZU Van Midi Diesel 2.5t 
b) RENAULT Trafic Passenger 2.5 dCi MR'07 E4 3.1t 
c) FS LUBLIN Żuk A156 B 2.5t 

2) Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 
a) ISUZU Van Midi Diesel 2.5t - 9 800,00 zł netto  
b) RENAULT Trafic Passenger 2.5 dCi MR'07 E4 3.1t - 14 900,00 zł netto 
c) FS LUBLIN Żuk A156 B 2.5t - 6 900,00 zł netto 

3) Szczegółowe warunki zakupu określa umowa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 

5. Uczestnicy przetargu ustnego: 
a) W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie 

posiadające osobowości prawnej. 
b) Oświadczenia woli w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba 

umocowana, która przedłoży stosowne, pełnomocnictwo. 
6. Przygotowanie do przetargu ustnego: 

a) Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik musi zapoznać się z regulaminem przetargu. 
b) Przed rozpoczęciem przetargu uczestnicy mają obowiązek złożyć na ręce komisji 

przetargowej: 
- oświadczenie (stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu), że uczestnik 
zapoznał się z dokumentacją postępowania, stanem technicznym pojazdu oraz projektem 
umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń, 
- potwierdzenie wpłaty wadium. 

c) Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2022 roku w siedzibie sprzedającego Gmina Krzywiń, 
ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń, SALA NARAD, od godziny 10:00. 

Załącznik do zarządzenia Nr 46/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń

z dnia 11 kwietnia 2022 r.
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d) Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie dokumentów, o których mowa w Pkt. 6 
podpkt. b), w tym wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości pojazdu na każdy z 
pojazdów osobno na konto Gminy Krzywiń:    
BS Kościan, Oddział Krzywiń nr konta 10 8666 0004 0300 0169 2000 0016 
Oferentom, którzy uczestniczyli w licytacji i nie wylicytowali przedmiotu przetargu zwraca 
się wadium w terminie 7 dni od dnia zakończenia licytacji na konto wskazane przez 
uczestnika przetargu. 
Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. 
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się 
od zawarcia umowy sprzedaży. 

7. Przebieg przetargu: 
a) Przetarg odbywa się ustnie. 
b) Wylicytowana stawka stanowić będzie kwotę zakupu samochodu służbowego. 
c) Przewodniczący komisji otwiera przetarg poprzez podanie ceny wywoławczej, która wynosi 

odpowiednio: 
a) ISUZU Van Midi Diesel 2.5t - 9 800,00 zł  
b) RENAULT Trafic Passenger 2.5 dCi MR'07 E4 3.1t - 14 900,00 zł 
c) FS LUBLIN Żuk A156 B 2.5t - 6 900,00 zł  

d) Minimalna wysokość postąpienia wynosi 50 zł. 
e) Stawka zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik 

zaoferuje stawkę wyższą. 
f) Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie coraz wyższe stawki, do czasu trzykrotnego 

wywołania ceny przez prowadzącego przetarg ustny i braku dalszych zgłoszeń. 
g) Przetarg wygrywa uczestnik, który zgłosił najwyższą cenę.  
h) Przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę, która 

przetarg wygrała oraz zaoferowaną cenę.  
8. Postanowienia końcowe: 

a) Komisja przeprowadzająca przetarg sporządza protokół, w którym określa: 
-  termin, miejsce oraz rodzaj przetargu oraz datę sporządzenia protokołu, 
-  przedmiot przetargu, 
-  ilość uczestników przetargu, 
-  imię i nazwisko oraz adres lub nazwę (firmy) i siedzibę uczestnika, która  
   zaoferował najwyższą cenę, 
-  imiona, nazwiska oraz podpisy przewodniczącego oraz członków komisji. 

b) Protokół z przeprowadzonego przetargu ustnego podpisuje przewodniczący  
i członkowie komisji oraz uczestnik wyłoniony w przetargu jako kupujący. 

c) Organizator może unieważnić przetarg, jeśli uzna, iż zostały naruszone zasady określone w 
niniejszym regulaminie oraz gdy z innych przyczyn umowa nie może dojść do skutku. 

d) Umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, zostanie zawarta po 
wyłonieniu nabywcy. Organizator poinformuje zwycięzcę przetargu ustnego o dokładnym 
terminie podpisania umowy. 

e) Przetarg ogłasza się co najmniej: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Krzywiń, ul. 
Rynek 1, 64-010 Krzywiń oraz na stronie internetowej pod adresem: www.krzywin.pl. 
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f) Przetarg ustny jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik 
przystąpi do niego i zaoferuje stawkę wyższą od stawki wywoławczej dla danego pojazdu, 
co najmniej o jedno postąpienie. 
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń 
zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. 

g) Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien 
przedstawić oryginał pełnomocnictwa. 

h) Przedmiot przetargu zostanie wydany nabywcy po uprzedniej wpłacie wylicytowanej kwoty 
na konto Gminy Krzywiń. 

i) Wszelkich informacji udziela się w siedzibie Gminy Krzywiń w dniach od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, w Referacie Rozwoju i Gospodarki Lokalnej tel. 65 
517 05 25 wew. 250 
 

9. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, może zostać, po  
upływie 7 dni roboczych licząc od dnia zakończenia pierwszego przetargu, zorganizowany 
drugi przetarg, w którym cena ustalona w pierwszym przetargu jako cena wywoławcza może 
zostać obniżona przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, nie więcej jednak niż o 50%. 
Wysokość obniżenia ustala Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wyznaczając jednocześnie 
nowy termin drugiego przetargu.  
Jeżeli sprzedaż ruchomości w drugim przetargu nie dojdzie do skutku, ruchomość może być 
sprzedana, bez przeprowadzenia kolejnego przetargu, na rzecz osoby wyłonionej  
w drodze negocjacji bez ogłoszeń, która zaoferuje najwyższą cenę brutto. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 
 

Umowa kupna-sprzedaży samochodu - WZÓR 
 

Zawarta w dniu  ………………… w Krzywiniu, pomiędzy: 
Gminą Krzywiń, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń reprezentowaną przez  
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń   - Jacka Nowaka,   
zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym 
a 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy Kupującym, o następującej treści: 
 

§1. 
 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż w drodze przetargu w formie licytacji ustnej samochodu: 
- marka/model: .......................................... 
- rok produkcji: .......................................... 
- numer VIN: .......................................... 
- numer rejestracyjny: ......................................... 
- przebieg: ....................................... 

2. Sprzedający oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest 
wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i nie toczy się żadne postępowanie, którego 
przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczeń. 

3. Kupujący stwierdza, że znany jest mu stan techniczny nabywanego pojazdu i oświadcza, że z 
tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego. 

4. Kupujący oświadcza, że sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego i 
nie wnosi do nich zastrzeżeń. 

 
§2. 

 
Kupujący zapłaci Sprzedającemu za przedmiot sprzedaży określony w §1 niniejszej umowy kwotę 
brutto: ………………………..zł 
(słownie:……….............................................................……………………………………). 
 

§3. 
 

1. Zapłata ceny nabycia za przedmiot objęty niniejszą umową nastąpi w formie polecenia 
przelewu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, na rachunek bankowy Sprzedającego: 
.................................................................................................. 

2. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń 
niniejszej umowy oraz koszty opłaty obciążają Kupującego. 

3. Datą wniesienia należnej kwoty jest data wpływu środków na ww.  rachunek bankowy. 
 

§4. 
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1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie Sprzedającego, niezwłocznie po wniesieniu 
należnej kwoty, o której mowa w §2 na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Podstawą wydania przedmiotu umowy będzie okazanie przez Kupującego dowodu 
uregulowania zapłaty i potwierdzenie wpływu środków pieniężnych na rachunek wskazany 
przez Sprzedającego. 

3. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, niezbędne 
do prawidłowego korzystania z niego. 

 
§5. 

 
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

§6. 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§7. 
 
Ewentualne spory, mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego. 
 

§8. 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
……………………………..…….                                                  …………………………. 
                Sprzedający                        Kupujący 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 
………………………………………. 
Imię i nazwisko/nazwa firmy 
 
………………………………………. 
 
………………………………………. 
Pełen adres 
 
……………………………………… 
Tel. kontaktowy 

 
 

  
 
 Oświadczenie  

 
 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją postępowania, stanem 

technicznym pojazdu oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z wymogami dokonałem wpłaty wadium w wysokości: 

  …………….………zł (słownie: ……………………….) na pojaz marki ISUZU, 

  …………….………zł (słownie: ……………………….) na pojaz marki RENAULT, 

  …………….………zł (słownie: ……………………….) na pojaz marki FS LUBLIN, 

 

i przedstawiam w załączeniu dowód/ody wpłaty. Zobowiązuję się także w przypadku wygrania 

licytacji do zawarcia umowy w terminie podanym przez Organizatora. 

 

 

 
……………………………………………………. 
Data i podpis osoby uprawnionej 
 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 24156137-41B5-42AD-AB84-E4D3356F58DA. Projekt Strona 6


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1 Regulamin zorganizowania i przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż samochodów marki Fiat Stilo 1,2  i FORD FT 100 2,5 TD : ISUZU Van Midi Diesel 2.5t, RENAULT Trafic Passenger 2.5 dCi MR'07 E4 3.1t  i FS LUBLIN Żuk A156 B2.5t, stanowiących własność Gminy Krzywiń



