REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO /LICYTACJI/
NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO
MUZEUM ZIEMI LUBUSKIEJ
SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO FS LUBLIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa procedurę i warunki sprzedaży składnika majątku ruchomego
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
2. Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego prowadzi komisja przetargowa
powołana Zarządzeniem Nr 2/2019 Dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej
Górze z dnia 18.03.2019 r.
3. Przetarg ma charakter publiczny i prowadzony będzie w formie przetargu ustnegolicytacji.
4. Postępowanie jest prowadzone w trybie art. 70.1 – 70.5 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny / Dz. U. z 1964 r. poz.93 z późn. zm.
II. TERMIN I OGŁOSZENIE PRZETARGU
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze al.
Niepodległości 15, w Sali Witrażowej na parterze, w dniu 16 kwietnia 2019 roku, o
godzinie 11.00.
2. Licytacja wszczynana jest poprzez opublikowanie ogłoszenia o licytacji na stronie
internetowej Muzeum www.mzl.zgora.pl oraz wywieszenie treści ogłoszenia na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze al.
Niepodległości 15.
III. PRZEDMIOT PRZETARGU /LICYTACJA/
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu ciężarowego FS Lublin, nr
rejestracyjny ZEB 4951, rok produkcji 1994, pierwsza rejestracja: 22.12.1994, stan
licznika: 199000 km, posiada ważne dopuszczenie do ruchu do dnia 17.04.2019 r.
2. Wartość netto określona została przez komisję przetargową na kwotę 900,00 PLN
/słownie: dziewięćset złotych 00/100/ i zarazem jest ceną wywoławczą samochodu.
Do wylicytowanej wartości netto zostanie naliczony podatek VAT 23%.
3. Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży w warsztacie samochodowym
ul. Dąbrowskiego 44a w Zielonej Górze po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Osobą upoważniona do kontaktu z zainteresowanymi jest Jerzy Duber kierownik
administracyjno- gospodarczy. Tel. 68 327 23 45 lub 607 311342.
4. Muzeum Ziemi Lubuskiej jako sprzedający nie udziela gwarancji na samochód
objęty przetargiem oraz nie bierze odpowiedzialności za jego wady ukryte.

IV. UCZESTNICY LICYTACJI
1. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które stawią się na licytacji w
siedzibie sprzedającego w dniu przez niego wyznaczonym.
2.Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny legitymować się dowodem
osobistym.
3. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedstawić aktualny odpis z KRS- u albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a inne osoby prawne
aktualny odpis z właściwego rejestru w formie oryginału lub kopi potwierdzającej za
zgodność z oryginałem przez uczestnika postępowania.
4. Oświadczenie woli w imieniu uczestnika licytacji może składać wyłącznie uczestnik
lub osoba przez niego wskazana, po wcześniejszym przedłożeniu stosownego
pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału
lub kopi potwierdzającej za zgodność z oryginałem.
5. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji oraz osoby
spokrewnione i spowinowacone z tymi osobami, bądź przez te osoby
przysposobione, a także inne osoby, które pozostają z członkami komisji w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co
do ich bezstronności.
6. Uczestnicy przystępując do przetargu ustnego złożą oświadczenie o zapoznaniu
się i akceptacji z treścią niniejszego regulaminu, wzoru umowy i wzoru protokołu a
także stanem technicznym pojazdu.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1, wzór umowy stanowi załącznik nr 2, wzór
protokołu załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
V. WADIUM
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, wyłącznie w pieniądzu,
w wysokości 90,00 co stanowi 10% ceny wywoławczej licytowanego samochodu.
2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Muzeum Ziemi
Lubuskiej nr konta: 43 1090 1535 0000 0000 5301 9067 co najmniej na 1 dzień
przed wyznaczoną data przetargu /liczy się data wpływu na rachunek bankowy
wskazany w ogłoszeniu o przetargu/ z dopiskiem „wadium –licytacja samochodu”.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet
ceny nabycia.
4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
a/ uczestnik licytacji, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy,
b/ jeżeli nabywca nie zapłaci ceny nabycia w wyznaczonym terminie,
c/ żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyżej co najmniej o kwotę
postąpienia od ceny wywoławczej.
6. Wadium złożone przez uczestników, którzy nie dokonali zakupu lub nie przystąpili
do przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

VI. PRZEBIEG LICYTACJI
1. Członkowie komisji przetargowej przed rozpoczęciem licytacji:
a/ zbiorą informacje o danych osobowych uczestników przetargu,
b/ spiszą numery dokumentów tożsamości,
c/ złożą pełnomocnictwa/ jeżeli będą takowe potrzebne/ oraz w przypadku osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnejaktualne wpisy z właściwych rejestrów / KRS lub działalności gospodarczej/
wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem licytacji.
d/ sprawdzą , czy uczestnicy przystępując do przetargu wnieśli wadium w należytej
wysokości i w odpowiednim terminie.
2.Licytację rozpoczyna prowadzący przetarg podając do wiadomości przedmiot
licytacji, jego cenę wywoławczą, wysokość jednego minimalnego postąpienia.
3. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, jeżeli inny uczestnik
zaoferował cenę wyższą zwaną „postąpieniem”.
4. Wysokość postąpienia wynosi minimum 50,00 zł., lub wielokrotność tej kwoty.
5. Uczestnicy licytacji zgłaszają ustne stawki wyższe o kwotę postąpienia do czasu
trzykrotnego wywołania ceny przez prowadzącego licytację.
6. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzykrotnym
wywołaniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował
najwyższa cenę. Ogłasza imię i nazwisko lub nazwę firmy, która przetarg wygrała
oraz zaoferowaną cenę. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż przedmiotu na rzecz
nabywcy.
7. Stawienie się jednego uczestnika pozwala na przeprowadzenie licytacji, pod
warunkiem, ze zaproponuje on cenę wyższą co najmniej o kwotę postąpienia od
ceny wywoławczej.
8. Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z
przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu.
9. Po zamknięciu licytacji nabywca zobowiązany jest zawrzeć umowę kupna
samochodu.
10. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od daty
zakończenia licytacji na konto 43 1090 1535 0000 0000 5301 9067. Do
wylicytowanej wartości netto zostanie naliczony podatek VAT 23% i ta wartość
stanowić będzie cenę nabycia.
11. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po podpisaniu
przez obie strony umowy sprzedaży, jednak nie wcześniej niż po zapłaceniu przez
nabywcę ceny nabycia.
12. W przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, cenę minimalną
obniża się o 25% i przeprowadza się ponowną licytację.
13. W przypadku gdy ponowny, drugi przetarg /licytacja/ zakończony zostanie
wynikiem negatywnym auto zostanie zezłomowane.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Po zakończeniu licytacji komisja przetargowa sporządza i podpisuje protokół z
przeprowadzonego postępowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
regulaminu, który powinien zawierać w szczególności:
a/ datę i miejsce licytacji,
b/ przedmiot sprzedaży,
c. nazwiska i imiona członków komisji przetargowej z podaniem osoby prowadzącej
licytację,
d/ wysokość ceny wywoławczej,
e/ wysokość najwyższej wylicytowanej ceny sprzedaży,
f/ imię i nazwisko nabywcy wraz z adresem zamieszkania lub nazwę firmy wraz z
adresem jej siedziby, jeżeli nabywcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej,
g/ wysokość ceny nabycia oraz wysokość wadium jaka została zaliczona na poczet
ceny,
h/ informacje na temat terminu uregulowania ceny nabycia oraz terminu podpisania
umowy,
i/ wnioski i oświadczenia członków komisji przetargowej,
j/ podpisy członków komisji przetargowej oraz nabywcy lub uzasadnienie braku
podpisu nabywcy,
k/ datę sporządzenia protokołu
2. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w 3 /trzech/
jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 /dwa/ przeznaczone są dla
sprzedającego, a 1 /jeden/ dla osoby ustalonej jako nabywca.
3. Uczestnik licytacji może zaskarżyć czynności związane z jej przeprowadzeniem do
sprzedającego w ciągu 3 dni od zakończenia przetargu.
4. Sprzedający może unieważnić przetarg, jeżeli uzna, iż zostały naruszone zasady
określone w niniejszym regulaminie oraz gdy z innych przyczyn umowa nie może
dojść do skutku.
5. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo odstąpienia od
przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.
6. Regulamin przetargu i wzór umowy jest dostępny na stronie internetowej
http://www.mzl.zgora.pl/index.php?url=przetargi oraz w sekretariacie Muzeum.
Załączniki do Regulaminu:
-załącznik nr 1- formularz oświadczenia,
-załącznik nr 2- projekt umowy,
-załącznik nr 3- wzór protokołu,
-załącznik nr 4- opis techniczny samochodu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

………………………………………….
miejscowość, data
………………………………………………………
Imię, nazwisko, / nazwa firmy/
………………………………………………………
pełny adres
……………………………………………………...
telefon kontaktowy

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z warunkami i regulaminem przetargu
oraz projektem umowy i projektem protokołu nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
Oświadczam, zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnoszę
zastrzeżeń.
Informuję jednocześnie , że zgodnie z wymogami dokonałem wpłaty wadium w
wysokości 90,00 PLN, /słownie dziewięćdziesiąt złotych/ i przedstawiam w
załączeniu dowód wpłaty.
Jednocześnie zobowiązuję się, w przypadku wygrania, do zawarcia umowy w
terminie podanym przez Organizatora.

……………………………………………
podpis osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 3

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO – LICYTACJI,
sprzedaży samochodu ciężarowego marki FS Lublin nr rej. ZEB 4951
1. Przetarg ustny licytacja odbyła się16 kwietnia 2019 roku, o godzinie 11.00 w
siedzibie Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze al. Niepodległości 15
2. Członkowie komisji przetargowej:
- Jerzy Duber
- przewodniczący, prowadzący licytację.
- Bożena Dobras - członek
- Marek Wolski
- członek
3. Uczestnicy licytacji:
4. Cena wywoławcza – 900,00 zł.
5. Najwyższa wylicytowana cena sprzedaży:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………
6. Imię i nazwisko nabywcy, adres zamieszkania lub nazwa firmy, jednostki
organizacyjnej wraz z adresem jej siedziby
7. Termin wpłaty ceny nabycia i termin podpisania umowy:
…………………………………………………………………………………………
……………………………………
8. Wnioski i oświadczenia komisji przetargowej:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………….
9. Podpisy członków komisji oraz nabywcy lub uzasadnienie braku podpisu
nabywcy:
………………………………………………………
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
10. Data sporządzenia protokołu
……………………………………………………

ZAŁĄCZNIK NR 4

Opis techniczny samochodu ciężarowego marki FS Lublin
nr rejestracyjny ZEB 4951

1. Marka: FS Lublin , rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy, rok produkcji: 1994.
2. Data pierwszej rejestracji: 22.12.1994.
3. Sprzedający jest pierwszym właścicielem.
4. Data ważności badania technicznego: 17.04.2019r.
5. Przebieg: 199 000 km.
6. Kolor lakieru: czerwony.
7. Oznaczenie typu: 3372.
8. Dopuszczalna masa całkowita: 2900 kg.
9. Rodzaj nadwozia: kabina 3 osoby, kontener.
10. Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym, diesel.
11. Pojemność skokowa/ moc silnika: 2417 ccm/ 51kW.
12. Liczba cylindrów 4.
13. Rodzaj skrzyni biegów: manualna.
14. Opis stanu technicznego:
- kabina mocno skorodowana, silnik uszkodzony nie uruchamia się –
uszkodzona uszczelka pod głowicą, akumulator zużyty, pozostałe układy
sprawne, kontener w dobrym stanie,
- posiada ogumienie zużyte w około 50%.
- auto nadaje się do demontażu na części zamienne.

