Zarzqdzenienr 1$-.!2008
W6jta Gminy Kptrryn
2008 r.
z dnia -jllg|q!!g4qw sprawiesprzedaiyirodka trwalego- autobusumarkiAUTOSAN o numerze
inwentarzorym 6-\4I-32 (nr rejestr.cyinym NKE A574)
Dzialaj4c na podstawieart. 30 ust. 1 ustawyo samotzadzregmintym /Dz, U. z
mieniemkomunalnym
poz. l59l z p6in. zn.l w sprawiegospodarowania
142,
2001r Nr
jednostki samorz4duterltorialnego
zarz4dz m'.
NKE A574,rok
markiAUTOSANtyp. H9 o ni rejestacyjn)'rn
$ l. l spzedazautobusu
produkcji 1982.
w $ I pkt 1 nast4piw drodzenieograniczonego
2. SFzedazmieniawymienionego
przetargu
usmego.
brutto.
3. Ustalamcengwywolawcz4pojazduw wysokoSci10.000,0021
g 2, Mieniekomunalnewymienionew $ I ust.I znajdujesigw ewidencjiSrodk6wtrwalychw
zl.
z wartosci4pocz4tkow
KST podEllr6-VIl-32, zaewidencjonowane
444.505.60,przetargu
powolujgKomisjgw skladzie:
S 3. Do przeFowadzenia
- przewodnicz4cy
komisji
l/ MarekLemieszek
-czlonekkomisji
2lMalgorzataSpicewlcz
- czlonekkomisji
3/MalgoruataB^nn
zasadyprzeprowadzeniapzetaxgu:
S 4. Ustalasiq nastQpuj4ce
o pzetarguco najmniejna
ogloszenie
l. Waiciwy organpodajedo publicznejwiadomoSci
7 dni ptzedwyznaczonymterminempzetargu.
2. W przetargunie mog4uczestniczyiosobywchodz4cew sklad komisji przetargowejoraz
z czlonkamikomisji
osobybliskietym osobom,a takie osoby,kt6repozostajq
przetargowejw takim stosunkuprawnymlub faktycznym,2emozebudzi6to
uzasadnionew4tpliwoScico do bezstronnoscikomisji przetargowej
3. W przetargumog4brai udzial osoby,kt6re wnios4wadium w pieni4dzu,w teminie
w ogloszeniuo przetargu.
wyznaczonym
wadiumustalasiqw wysokoScil0 7ocenywywolawczej,a minimalnego
4. Wysoko36
post4pienia
100,-zl
komisji
pzetaxgupodlegaprzedlo2eniu
5. Dow6dwniesieniawadiumprzezuczestnika
przetargowejprzedotwarciemprzetargu.
6. Wadiumzwmcasiq niezwloczniepo odwolaniualbo zamkniqciupzetargu.
7. WadiumwniesioneprzezuczestnikapEetargu,kt6ry przetargwygral, zaliczasiq na
poczetcenynabycia,
przetargu.
8. Przewodnicz4cykomisji przetargowejsporz4dzaprotok6l przeprowadzonego
Protok6lpowinienzawieracinformacjeo:
1) teminie i miejscu onz rcdzajv przetarguj
pzedmiotem przetargu,
2) oznaczeriuprzedmiotubQd4cego
przezoferent6w,
zloZonych
3) wyjafnieniachi oSwiadczeniach
w pzetargu,wmz z
do uczestniczenia
i niedopuszczonych
4) osobachdopuszczonych
uzasadnieniem,
5) cede lvrywolawczejotaz najwyLszrjcenieosi4gniQtejw przetargualbo
wyboru najkotzystniejszejz nich
informacjpo zloZonychofertachwraz z uzasadnieniern

albo o niewybraniuzadnejz ofert;
6) uzasadnieniurozstrzygniqCpodjqtychprzezkomisjQprzetaxgowq,
7) imieniu, nazwiskui adresiealbo nazwielub firmie oraz siedzibieosobylvylonionej w
przetargujako nabywcapojazdu,
i czlonk6w komisji przetargowej.
8) imionach i nazwiskachprzewodnicz4cego
9) daciesporz4dzeniaprotokolu.
pzetargu sporz4dzasie w trzechjednobrzmi1cych
9. Protok6lprzeprowadzonego
egzemplanach,zkt6rych dwa ptzeztaczones4dla wla3ciwegoorganu,ajeden dla
osobyustalonejjako nabywcapojazdu.
przetargupodpisujQprzewodnicz4cy
i czlonkowiekomisji
10. Protok6lprzeprowadzonego
pEetargowejor^z osobawyloniona w przetarguj ako nabywcapojazdu.
przetargustanowipodstawQwystawieniafaktury.
11. Protok6l przeprowadzonego
$ 5. Z ptzeprcwadzoregoprzetarguKomisja sporz4dziprotok6l.
t.
W6jtaGminyKgtrzynNr 4/2008z dnia 17,Ol.20O'7
$ 6. Tracimoczarz4dzenie
$ 1. Zuzqdzenie wchodziw zycie z dniem podpisania.
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