
REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO ( LICYTACJI) 
NA  

SPRZEDAŻ PRZYCZEPY ROLNICZEJ  
 

§ 1 
Regulamin przetargu zwany dalej regulaminem określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu na sprzedaż 
przyczepy rolniczej, marki Autosan nr rej. OLW8986, będącej własnością Powiatu Kwidzyńskiego z siedzibą Ul. 
Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn 
 

§ 2 
1. Przetarg na sprzedaż pojazdu ma formę publicznego przetargu ustnego (licytacji) 
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz wpłacenie wadium 

wynoszącego 10 % ceny wywoławczej w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu i okazanie 
komisji przetargowej  dowodu wpłaty przed otwarciem przetargu. Wadium należy wpłacić na konto podane w 
ogłoszeniu. 

3. Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny legitymować się  dowodem osobistym. 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. Przedstawiciele osób 
prawnych występujących w przetargu winni legitymować się stosownym umocowaniem do występowania          
w przetargu w imieniu osoby prawnej. 

4. Uczestnicy przystępując do przetargu ustnego złożą oświadczenie o zapoznaniu się (i akceptacji) z treścią 
niniejszego regulaminu, wzoru umowy, a także  stanem technicznym pojazdów, którego kupnem są 
zainteresowani. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1, zaś wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego regulaminu 

 
§ 3 

1. Przetarg na sprzedaż pojazdu prowadzi komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Starosty Kwidzyńskiego. 
2. Do obowiązków komisji należy m.in.: określenie ceny wywoławczej według oszacowania rzeczoznawcy, 

zamieszczenie ogłoszenia o przetargu, udzielanie wyjaśnień oferentom oraz przeprowadzenie licytacji. 
3. Komisja pełni swoje obowiązki od momentu jej powołania  do dnia  zatwierdzenia przez Starostę lub osobę 

przez niego upoważnioną protokołu komisyjnego przebiegu licytacji. 
4. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 

1) członkowie Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, 
2) osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, 
3) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg. 
  

§ 4 
1. Licytację  rozpoczyna prowadzący przetarg  podając do wiadomości  przedmiot licytacji, jego cenę 

wywoławczą,  oraz wysokość postąpienia.  
2. Licytacja odbywa się poprzez podniesienie ręki i wskazanie ceny, za którą uczestnik  licytacji chce nabyć jej  

przedmiot.  
3. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą, zwaną 

dalej „postąpieniem”. 
4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 10 złotych. 
5. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu „zamyka przetarg” i 

udziela przybicia licytantowi, który zaofiarował najwyższą cenę. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż 
przedmiotu  na rzecz nabywcy. 

6. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu pod warunkiem, że zgłosi on minimum jedno 
postąpienie ponad cenę wywoławczą . 

7. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie  po udzieleniu mu przybicia lub w terminie 
wyznaczonym przez prowadzącego licytację, nie dłuższym niż 7 dni. 

 
§ 5 

1. Wadium w pełnej wysokości zwraca się niezwłocznie po zakończeniu licytacji uczestnikom, którzy  nie wygrali 
przetargu. 

2. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży . 
3. Wadium zwraca się niezwłocznie, jeżeli Powiat Nowosolski   odstąpi od przeprowadzenia przetargu.  
4. Wadium przepada w całości, jeżeli uczestnik wygra licytację i uchyli się od podpisania umowy oraz zapłaty 

ceny nabycia. 
5. Umowa sprzedaży zostanie podpisana niezwłocznie po dokonaniu wpłaty ceny nabycia i okazaniu dowodu 

wpłaty. 
6. Wydanie samochodu nabywcy następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy. 
 

§ 6 
1. Powiat Kwidzyński może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny. 
2. Regulamin przetargu i wzór umowy jest dostępny na stronie internetowej www.powiatkwidzynski.pl.  
 
 



Załącznik nr 1  
do regulaminu licytacji 

 
 

………………………………… 
imię i nazwisko / nazwa firmy 

 
………………………………… 
pełny adres, tel. kontaktowy 

 
………………………………… 
Nr PESEL. 
 
………………………………… 
NIP (dla firm) 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
Ja ………………………………………………………….……... niżej podpisany niniejszym 
oświadczam, że 
 

1) zapoznałem się z warunkami i regulaminem przetargu  (licytacji) oraz projektem umowy 
i nie wnoszę do nich zastrzeżeń, 

2) osobiście zapoznałem się ze stanem prawnym i technicznym pojazdu który jest 
przedmiotem mojego zainteresowania i nie będę wnosił zastrzeżeń przy ich odbiorze. 

3) zobowiązuję się w przypadku wygrania licytacji do zawarcia umowy w terminie 
podanym przez Sprzedającego. 

 
 
 
 
 

…………………………………………… 
        Podpis osoby (osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
  do regulaminu licytacji 

 
PROJEKT 

UMOWA SPRZEDAŻY POJAZDU 
 
zawarta w dniu ....................................... w ............................................................... pomiędzy: 
…………………………………………………………..……………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………………… 
zwanym dalej Sprzedającym 
a 
………………………………………………………………………………………………… 
Adres: 
....................................................................................................................................................... 
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: ............................................................................................. 
wydany przez ............................................................................................................................... 
PESEL: .....................................................NIP: ........................................................................... 
zwanym dalej Kupującym 

§1 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: 
marka/model .................................................................. rok produkcji ....................................... 
nr silnika ....................................................................................................................................... 
nr nadwozia .................................................................................................................................. 
nr rejestracyjny ..................................................... przebieg (km)................................................ 

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

§3 
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ......................................................brutto 
Słownie: ....................................................................................................................................... 

§4 
Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej 
umowy za kwotę określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie Sprzedający kwituje. 
Kupujący kwituje jednocześnie odbiór pojazdu. 

§5 
1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego w §1 niniejszej 
umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do 
Sprzedającego. 
2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie 
wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń. 

§6 
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej 
umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego. 

§7 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym 
zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§8 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
...........................................               ............................................... 

Sprzedający         Kupujący 
 


