ZA T W IERD ZA M

……………………………….
WROCLAW, dnia ……..………

REGULAMIN
PRZEPROWADZENIA PRZETARGU USTNEGO
NA SPRZEDAZ SAMOCHODU OSOBOWEGO
BEDACEGO MIENIEM ZOO WROCLAW sp. z o.o.
Regulamin zawiera szczególowe zasady przeprowadzenia przetargu ustnego na
sprzedaz samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN PASSAT.
I. Tr yb postepow ania:
Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu ustnego i jest jawne.
II. Cel postepow ania:
Celem postepowania jest:
1. Sprzedaz pojazdu samochodowego.
2. Uzyskanie najwyzszej ceny sprzedazy.
III. Organizator:
1. Organizatorem przetargu ustnego jest ZOO Wroclaw sp. z o.o. z siedziba przy
ul. Wróblewskiego 1-5.
2. Organizator posiada tytul prawny do przedmiotu przetargu ustnego.
3. Organizator powola do przeprowadzenia przetargu zespól skladajacy sie z co najmniej
3 osób zwany dalej komisja przetargowa.
IV. Przedmiot przetargu ustnego;
1. Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy marki VOLKSWAGEN PASSAT,
rok produkcji 2009, pojemnosc skokowa 1390 cm3, polisa OC i AC wazna do
31.12.2015, przeglad techniczny wazny do 30.07.2015 r. (Na wyposazeniu sa
cztery opony zimowe)
2. Cena wywolawcza przedmiotu przetargu wynosi 26.000,00 (dwadziescia szesc
tysiecy) zlotych brutto.
3. Wylicytowana kwota zawierac bedzie w sobie oplate za zakup w/w samochodu .
4. Szczególowe warunki zakupu okresla umowa stanowiaca zalacznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
V. Uczestnicy przetargu ustnego:
1. W licytacji moga brac udzial osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nie posiadajace osobowosci prawnej.
2. Oswiadczenia woli w imieniu uczestnika moze skladac wylacznie uczestnik lub osoba
umocowana, która przedlozy stosowne pelnomocnictwo.
VI. Przygotow anie do przetargu ustnego:
1. Przed przystapieniem do przetargu uczestnik musi zapoznac sie z regulaminem
przetargu.
2. Przed rozpoczeciem przetargu uczestnicy maja obowiazek zlozyc na rece komisji

przetargowej:
a) oswiadczenie (stanowiace zalacznik nr 2 do niniejszego regulaminu), ze uczestnik
zapoznal sie z regulaminem postepowania, oraz projektem umowy i nie wnosi do
nich zastrzezen.
b) potwierdzenie wplaty wadium.
3. Przetarg:
Przetarg odbedzie sie w dniu 21.04.2015 r. o godzinie 1030 w siedzibie ZOO Wroclaw
sp. z o.o., budynek administracji, sala konferencyjna

4. Wadium
Warunkiem udzialu w przetargu jest zlozenie dokumentów, o których mowa
w dziale VI pkt 2 oraz wplacenie wadium, w wysokosci 2.500 (dwa tysiace piecset zl.
najpózniej w dniu przetargu do godziny 1000 .
Wadium platne jest w kasie ZOO Wroclaw sp. z o.o. (budynek administracji pok. nr 3)
lub przelewem na konto ZOO Wroclaw sp. z o.o. PKO BP S.A , nr rachunku 61 1020 5226 0000 6102 0416 4208
Wadium zwraca sie natychmiast po zakonczeniu (rozstrzygnieciu) przetargu
z zastrzezeniem, ze wadium wniesione przez uczestnika, który licytacje wygral,
zwraca sie po podpisaniu umowy. Na wniosek uczestnika, wadium moze byc
zaliczone na poczet wylicytowanej kwoty.
Wadium ulega przepadkowi na rzecz ZOO Wroclaw sp. z o.o .w razie uchylenia sie
uczestnika, który przetarg wygral, od zawarcia umowy. Ustala sie, iz umowa winna
byc zawarta nie wczesniej niz po trzech dniach od zakonczenia przetargu.
VII. Przebieg przetargu:
1. Przetarg odbywa sie ustnie.
2. Licytowana stawka stanowic bedzie kwote zakupu samochodu osobowego.
3. Przewodniczacy komisji otwiera przetarg poprzez podanie ceny poczatkowej, która
wynosi 26.000,00 (dwadziescia szesc tysiecy) zl brutto.
4. Wysokosc postapienia wynosi minimum 200,00 (dwiescie) zlotych.
5. Stawka zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiazac, gdy inny uczestnik
zaoferuje stawke wyzsza.
6. Uczestnicy przetargu zglaszaja, ustnie coraz wyzsze stawki, do czasu trzykrotnego
wywolania ceny przez prowadzacego przetarg ustny i braku dalszych zgloszen.
7. Przetarg wygrywa uczestnik, który zglosil najwyzsza cene.
8. Przewodniczacy zamyka przetarg i oglasza imie i nazwisko lub nazwe albo firme,
która przetarg wygrala oraz zaoferowana cene.
9. Organizator w przypadku nie wylonienia zwyciezcy pierwszego przetargu podejmie
czynnosci zmierzajace do ogloszenia kolejnego, gdzie cena wywolawcza moze
zostac obnizona . Decyzje o nowej cenie wywolawczej oraz terminie przetargu
podejmie Dyrektor na wniosek przewodniczacego komisji.
VII. Postanowienia koncow e:
1. Komisja przeprowadzajaca przetarg sporzadza protokól, w którym okresla:
- termin, miejsce i rodzaj przetargu oraz date sporzadzenia protokolu,
- okresla przedmiot przetargu,
- wykaz uczestników przetargu,
imie, nazwisko i adres lub nazwe (firme) i siedzibe osoby która zaoferowala
najwyzsza kwote, imiona, nazwiska i podpisy przewodniczacego oraz pozostalych
czlonków komisji.
2. Protokól z przeprowadzonego przetargu ustnego podpisuje przewodniczacy i
czlonkowie komisji przetargowej oraz osoba wyloniona w przetargu jako kupujacy.
3. Uczestnik przetargu moze zaskarzyc czynnosci zwiazane z jego przeprowadzeniem
do Organizatora w ciagu 3 dni od dnia zakonczenia przetargu, pisemnie w siedzibie
ZOO Wroclaw sp. z o.o. (sekretariat zarzadu)
4. Organizator moze uniewaznic przetarg, jezeli uzna, iz zostaly naruszone zasady

okreslone w niniejszym regulaminie oraz gdy z innych przyczyn umowa nie moze
dojsc do skutku.
5. Umowa, której projekt stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego regulaminu, winna byc
zawarta nie pózniej niz po 7 dniach od daty rozstrzygniecia przetargu. Organizator
poinformuje zwyciezce przetargu ustnego o dokladnym terminie podpisania umowy.
6. W przetargu nie moga brac udzialu osoby wchodzace w sklad komisji przetargowej.
7. Przetarg oglasza sie na tablicy ogloszen w siedzibie ZOO Wroclaw sp. z o.o., oraz na
stronie internetowej organizatora pod adresem www.zoo.wroclaw.pl na co najmniej
7 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia postepowania.
8. Ogloszenie powinno zawierac:
-informacje okreslone w dziale IV pkt. 1
- kwote rozpoczecia przetargu ustnego, oraz kwote postapienia,
- termin i miejsce przetargu,
- wysokosc wadium i termin jego wplacenia,
9. Przetarg ustny jest wazny bez wzgledu na liczbe uczestników, jezeli chociaz jeden
uczestnik przystapi do niego i zaoferuje stawke wyzsza od stawki wywolawczej, co
najmniej o jedno postapienie.
10. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów ZOO Wroclaw sp. z o.o.
zastrzega sobie prawo odwolania przetargu.
11. Uczestnik przetargu moze dzialac przez pelnomocnika. W takim przypadku powinien
przedstawic oryginal pelnomocnictwa.
12. Przedmiot przetargu zostanie wydany nabywcy po uprzedniej wplacie wylicytowanej
kwoty na konto lub w kasie ZOO Wroclaw sp. z o.o.
Nr konta: PKO BP S.A., nr rachunku 61 1020 5226 0000 6102 0416 4208
13. Wszelkich informacji udziela Jerzy KROCZAK Tel. 605-070-207
Zalaczniki:
1) projekt umowy,
2) wzór oswiadczenia

zalacznik nr 1

UMOWA SPRZEDAZY SAMOCHODU
Umowa zawarta dnia .............................. we Wroclawiu pomiedzy:
ZOO Wroclaw Spólka z ograniczona odpow iedzialnoscia
z siedziba we Wroclawiu przy ul. Wróblewskiego 1-5, wpisana do Krajowego Rejestru
Sadowego przez Sad Rejonowy dla Wroclawia – Fabrycznej we Wroclawiu, VI Wydzial
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000350789,
REGON: 021125219, NIP: 898-216-74-37,
reprezentowana przez:
Radoslaw a RATAJSZCZAKA - Prezesa Zarzadu
Grzegorza KALISZCZAKA - Czlonka Zarzadu
zwanym dalej Sprzedawca,
a
........................... ......................................................................
zamieszkalym / z siedziba w ......................................................................
legitymujacym sie dowodem osobistym seria nr ....................................... wydanym
przez.............................................., PESEL …………………./ NIP..........................
REGON .........................
zwanym dalej Kupujacym.
§1.
Przedmiotem umowy jest sprzedaz samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN
PASSAT,
rok
produkcji
2009,
numer
identyfikacyjny
pojazdu
WVWZZZ3CZ9P076700, numer rejestracyjny DW 007JS.
§2.
Sprzedawca oswiadcza, ze samochód okreslony w § 1 stanowi jego wlasnosc oraz
jest wolny od wad prawnych.
§3.
Kupujacy oswiadcza, ze stan techniczny samochodu jest mu znany i nie bedzie z tego
tytulu wystepowal z zadnymi roszczeniami wobec sprzedajacego.
§4.
Sprzedawca przenosi na Kupujacego wlasnosc samochodu okreslonego w §1 niniejszej
umowy za kwote ....................................................................................... stanowiaca
cene sprzedazy.
§5.
Strony zgodnie oswiadczaja, ze koszty oplaty skarbowej, poniesie kupujacy.
§6.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 7.
Umowe niniejsza sporzadzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

...................................................
sprzedawca

........................................................
kupujacy

zalacznik nr 2
miejscowosc, data
Imie nazwisko/nazwa firmy
pelny adres telefon kontaktowy

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze zapoznalem sie z warunkami i regulaminem przetargu oraz
projektem umowy i nie wnosze do nich zastrzezen.
Informuje jednoczesnie, ze zgodnie z wymogami dokonalem wplaty wadium w wysokosci
2.500,00 (dwa tysiace piecset) zlotych i przedstawiam w zalaczeniu dowód wplaty.
Zobowiazuje sie w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w terminie
podanym przez Organizatora.

Podpis osoby uprawnionej

----------------------------------

