ZARZĄDZENIE NR 158/12
WÓJTA GMINY MIELNIK
z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie sprzedaży samochodu osobowego Renault Espace stanowiącego własność Gminy Mielnik
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Mielnik zarządza co następuje:
§ 1. 1. Dokonać sprzedaży samochodu osobowego Renault Espace o numerze rejestracyjnym BSI N460,
sprawnego technicznie, kompletnego.
2. Sprzedaż przeprowadzić w formie przetargu ofertowego (drugi przetarg).
3. Jedynym kryterium przetargu jest cena.
4. Kwota minimalna sprzedaży samochodu wynosi 11000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100).
§ 2. 1. Do przeprowadzenia przetargu powołuje Komisję w składzie:
1) Agnieszka Koc - przewodnicząca komisji,
2) Ewa Klimaszewska - członek komisji,
3) Wojciech Niewiński - członek komisji.
2. Szczegółową organizację i tryb działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Adam Tobota
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 158/12
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 29 października 2012 r.

§ 1. 1. Przedmiotem sprzedaży jest własność Gminy Mielnik – samochód osobowy Renault Espace o numerze
rejestracyjnym BSI N460.
2. Samochód sprawny technicznie, bezwypadkowy, pierwszy właściciel, rok produkcji 2004, Diesel, przebieg
ok. 270 tys. km (samochód w bieżącej eksploatacji u sprzedającego).
3. Opis wyposażenia:
a) komplet kół zimowych (koła pełne)
b) siedem miejsc siedzących (siedzenia wyjmowane)
c) klimatyzacja
d) elektronicznie opuszczane szyby
e) hak
§ 2. Przedmiot przetargu można obejrzeć na terenie Urzędu Gminy Mielnik, ul Piaskowa 38, 17-307 Mielnik.
§ 3. 1. Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego ma formę przetargu ofertowego.
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Mielnik
ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu osobowego
RENAULT ESPACE” w terminie do dnia 13.11.2012 r. do godz. 11.00.
3. Oferta pisemna złożona w toku postępowania powinna zawierać:imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę)
i siedzibę oferenta, oferowaną cenę oraz oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu.
4. Jedynym kryterium przetargu jest cena.
5. Kwota minimalna sprzedaży samochodu wynosi 11000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100).
§ 4. 1. Przetarg przeprowadzi komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Mielnik.
2. Do obowiązku komisji należy m.in. zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej Urzędu
Gminy Mielnik oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, udzielanie informacji oferentom, przeprowadzenie przetargu oraz
sporządzenie protokołu końcowego z podaniem wyników przetargu.
3. Komisja pełni swoje obowiązki od dnia powołania do dnia zatwierdzenia przez Wójta protokołu końcowego
z przetargu.
4. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich małżonkowie,
dzieci, rodzice i rodzeństwo.
§ 5. 1. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się poprzez komisyjne otwarcie nadesłanych ofert.
2. Zwycięzcą zostaje osoba oferująca najwyższą kwotę.
3. Osoba wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w Urzędzie Gminy Mielnik
w terminie określonym przez sprzedającego. Oferowaną cenę wyłoniony nabywca zobowiązany będzie uiścić
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyboru oferty.
§ 6. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez
podania przyczyn.
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