
R E G U L A M I N
 przetargu ustnego (aukcja) nieograniczonego

 na sprzedaż zbędnych pojazdów służbowych marki:
− Polonez Caro, nr rej LBN 3085
− Polonez Caro, nr rej LBF 4158

będących własnością Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie.

§ 1
1. Przetarg  na sprzedaż  zbędnych  samochodów będącego  własnością  Wojewódzkiego 

Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie odbywa się na zasadach określonych 
w niniejszym Regulaminie.

2. Przetarg ma formę publicznego przetargu ustnego (aukcji) i jest nieograniczony.

§ 2
1. Uczestnicy przystępując do przetargu ustnego (aukcji) akceptują niniejszy regulamin, 

stan techniczny przedmiotów przetargu oraz warunki umowy stanowiącej załącznik do 
niniejszego regulaminu.

§ 3
1. Przetarg  przeprowadza  Komisja  powołana  Zarządzeniem  Nr  64/2011  Dyrektora 

Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie.
2. Do  obowiązków  Komisji  należy  przygotowanie  ogłoszenia  o  przetargu 

i przeprowadzenie przetargu (aukcji).
3. Komisja pełni swoje obowiązki od dnia jej  powołania do dnia zatwierdzenia przez 

Dyrektora protokołu z przebiegu licytacji/negocjacji.
4. W przetargu/negocjacjach  jako  nabywcy  nie  mogą  uczestniczyć  osoby wchodzące 

w skład Komisji oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.

§ 4
 1. Przewodniczący  Komisji  ogłasza  otwarcie  przetargu  ustnego  w  drodze  publicznej 

licytacji.   Po otwarciu przetargu prowadzący przetarg podaje do wiadomości: 
 a) przedmiot przetargu;
 b) cenę wywoławczą i minimalną wysokość postąpienia;
 c) termin uiszczania ceny nabycia oraz skutkach nieuiszczenia ceny.
2. Przewodniczący Komisji odczytuje listę osób uprawnionych do uczestnictwa

w przetargu.

§ 5
1. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu pod warunkiem, że 

zgłosi on minimum jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą.
2. Licytacja  rozpoczyna  się  od  wywołania  ceny  wywoławczej  samochodów 

przeznaczonych do sprzedaży.
3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania.
4. Zaoferowana  cena  przestaje  wiązać  uczestnika  przetargu,  gdy  inny  uczestnik 

zaoferował cenę wyższą.
5. Po  ustaniu  postąpień  prowadzący  przetarg,  uprzedzając  obecnych,  po  trzecim 

wywołaniu  udziela  przybicia  licytantowi,  który  zaoferował  najwyższą  cenę  a  po 
ogłoszeniu wyników zamyka przetarg ustny.

6. Z chwilą udzielenia przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaż samochodu.
7. Jako  potwierdzenie  zawarcia  umowy  z  Nabywcą  zostanie  sporządzona  pisemna 

umowa sprzedaży w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.



8. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w dniu podpisania umowy 
sprzedaży.
 

§ 6
 1. Z przetargu (aukcji) sporządza się protokół, który powinien zawierać:

 a) oznaczenie  miejsca i czasu  przetargu;
 b) skład Komisji Przetargowej;
 c) osobach  dopuszczonych  lub  niedopuszczonych  do  uczestnictwa  w  przetargu  z 

uzasadnieniem odmowy; 
 d) wysokość ceny wywoławczej i zgłoszonych postąpień;
 e) wysokość ceny nabycia;
 f) imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP,  PESEL a w przypadku osób prawnych 

także nazwę, siedzibę, NIP i REGON, KRS nabywcy;
 g) wnioski i oświadczenia uczestników przetargu;
 h) informacje o odczytaniu protokołu; 
 i) podpis osób prowadzących przetarg i nabywcy lub wzmiankę o przyczynie braku 

podpisu.
 2. Protokół stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży.

§ 7
1. Wydanie  samochodów  Nabywcy/Nabywcom,  dokumentu  zakupu  następuje 

niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży oraz przedstawieniu dowodu wpłaty.
2. Wydanie  Nabywcy  samochodu,  następuje  na  podstawie  protokołu  zdawczo-

odbiorczego.

 § 8
Wojewódzkie  Pogotowie  Ratunkowe  SP  ZOZ  w  Lublinie  zastrzega  sobie  prawo 
unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.

 Z A T W I E R D Z A M


