
Zalqcmi k 
do Zarzqdzenia Wojta Grniny Pawlowice 
Nr 3712005 
z dnia 25.02.2005r. 

Regulamin pnetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji dla spnedaiy 
material6w z rozbidrki w budynku NZOZ w Krzyiowicach. 

1. Przetarg ustny odbywa siq w drodze publicznej licytacji. 
2. Po wywolaniu przetargu prowadzqcy przetarg podaje do wiadomoici: 

a) przedmiot przetargu 
b) cenq wywolawczq 
c) termin uiszczenia ceny nabycia 

3. Stawienie siq jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 
4. Licytacja rozpoczyna siq od wywolania pocqtkowej ceny brutto wynoszqcej: 

a) podbitka stropowa - 4,55 m3 x 25,OO zlIm3 (kwota pornniejszona o 50 %) 
5. Postwienie nie moze wynosiC mniej niz 1,00 zl. 
6. Zaoferowana cena przestaje wizgaC uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik 

zaoferowal cenq wyzszq. 
7. Po ustaniu postqien prowadzqcy przetarg, uprzedzajqc obecnych, po trzecim 

ogloszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, kt6ry zaoferowal 
najwyiszq cenq. 

8. Z chwilqprzybicia nastqpuje sprzedai licytowanych urzqdzen na rzecz nabywcy. 
9. Nabywca jest zobowiqzany zaplacid cenq nabycia po udzieleniu mu przybicia 

w terminie do dnia 09.03.2005r. 
10. Nabywca, kt6ry w terminie okreilonym w punkcie 9 nie uiici ceny nabycia traci 

prawa wynikajqce z przybicia. 
11. Wydanie przedmiotu sprzedaiy nabywcy nastqpuje po zaplaceniu ceny nabycia. 
12. Prowadzqcy przetarg sporzqdza z jego przebiegu protokol, ktory powinien zawierad: 

a) oznaczenie miejsca i czasu przetargu 
b) imiona i nazwiska osob prowadzqcych przetarg 
c) wysokoiC ceny wywolawczej 
d) najwyzszq zaoferowanq cenq - wysokoid ceny nabycia 
e) firmq lub imiq, nazwisko i miejsce zarnieszkania nabywcy 

0 f) wzmiankq o odczytaniu protokolu 
g) podpisy osob prowadqcych przetarg i nabywcy lub wzmiankq o przyczynie braku 

podpisu. 



W ~ J T  GMINY PAWLOWICE 
ul. Zjednoczenia 60 

43-250 PAWLOWICE 
woj. Slqskie 

O g l o s z e n i e  

W6jt Gminy Pawlowice oglasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na 
spnedai material6w z czq8ciowej rozbi6rki w budynku NZOZ w Knyiowicach. 

Przetarg odbqdzie siq 08.03.2005r. o godzinie 930 w budynku NZOZ 
w Krzyiowicach, ul. Ligonia 48. 

Istnieje moiliwoSC zapoznania siq z materialami do licytacji dnia 07.03.2005r. 
w budynku NZOZ Krzyzowice , po wczeiniejszym uzgodnieniu z Urzqdem Gminy. 
a) podbitka stropowa - deski z demontaiu w iloSci 4,55 m3 

cena wywolawcza brutto 25,OO zllm3 

Warunki przetargu otrzyrnak moina w Urzqdzie Gminy w Pawlowicach, pokoj nr 20 
lub na stronie intemetowej Urzqdu Gminy www.pawlowice.pl 

Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzqdu Gminy: Kebsol Jozef w godz. od 
730 - 1 530, nr tel. (032) 47 56 3 10. 

0 Pawlowice, dnia 23.02,2005r. 



z pneprowadzonego pnetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na spnedai 
materialbw z rozbibrki w budynku NZOZ w Krzyiowicach. 

Przetarg odbyl siq dnia 08.03.2005r. o godz. 930 w budynku NZOZ w Krzyiowicach, 
ul. Ligonia 48. 

Przetarg prowadzila Komisja powolana Zarzqdzeniem Wojta Gminy Pawlowice 
Nr 2512005 z dnia 07.02.2005r. w skladzie: 

Przewodniczqcy : Bqben Marian - Z-ca Wojta Gminy 
Czlonkowie: ~mie j a  Joanna - Sekretarz Gminy 

Kielkowska Marietta - podinspektor 

Przewodniczqcy Komisji Marian Bqben przedstawil: 
1. regulamin licytacji 
2. przedmiot przetargu tj. materialy z rozbiorki w budynku NZOZ w Krzyiowicach 
3. cenq wywolawczq brutto wynoszqcq 
- podbitka stropowa - 25,OO zlIm3 
4. wysokoSC postqpienia, kt6re nie moze wynosiC mniej niz 1,00 zl 

Do udzialu w licytacji zglosili siq niiej wymienieni licytanci: 

Przebieg licytacji obrazuje ponizsza tabela: 

Nabywca oSwiadcza, ze zapoznal siq z regulaminem licytacji i zobowiqzuje siq zaplacik cenq 
nabycia w terrninie do dnia .............. 2005r. 

LP. 

1. 

Protokol odczytano i podpisano. 

Podpisy Komisji: 

Nazwa urqdzenia 
Nr inwentarzowy 

Podbitka stropowa 

Cena 
wywdawcza 
brutto 
25,OO 

WysokoSC 
postqpienia 
w zl 
1 ,00 

Cena 
nabycia 

Nabywca 
Imie i nazwisko, adres - podpis 


