
Zalqcznik Nr 2 
do Zarqdzenia Wojta Gminy Pawlowice 
Nr !?.&..i2005 2 dnia~4..(;1).!?:. . 2005r. 

Regulamin pnetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji dla spneda2-y sprzetu 
biurowego stanowiqcego majqtek Gminy Pawlowice. 

1 . Przetarg ustny odbywa siq w drodze pub1 icznej l icytacj i. 
2. Po wywdaniu przetargu prowadzqcy przetarg podaje do wiadomosci: 

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 wywdania poczqtkowej ceny brutto wynosqcej: 

I L.p. I Nr inwentarzowy ( Nazwa sprzqtu I Cena wywolawcza I 

wyzszq 
7.  Po ustaniu postvien prowadzqcy przetarg, uprzedzajqc obecnych, po trzecim ogloszeniu 

zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, ktory zaoferowai najwyzsq cenq. 
8. Z chwilq przybicia nastqpujq sprzedaz sprzqtu na rzecz nabywcy. 

0 9. Nabywca jest zobowiqzany zapiacic cenq nabycia po udzieleniu mu przybicia U' 

terminie do dnia 26.04.2005r. 
10. Nabywca. ktory w terminie okreSlonyrn w punkcie 9 nie uiici ceny nabycia traci prawa 

wynikajqce z pqbic ia .  
1 1 .  Wydanie przedmiotu sp rzeda j  nabywcy nastqpuje po zaplaceniu ceny nabycia. 
12. Prowadzqcy przetarg sporzqdza z jego przebiegu protokoi. ktory powinien zawierac: 

a) oznaczenie rniejsca i czasu przetargu, 
b) irniona i nazwiska osob prowadzqcych przetarg, 
C )  wysokosd ceny wywoiawczej, 
d) najwyzszq zaoferowanq cenq - wysokosd ceny nabycia. 
e) firmq lub imiq. nazwisko i rniejsce zarnieszkania nabywcy, 
f) wzrniankq o odczytaniu protokotu. 
g) podpisy osob prowadzqcych przetarg i nabywcy lub wzrniankq o przyczynie braku 

podpisu. 

1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

5. Postqpienie nie moze wynosit rnniej niz 1 zl. 
6. Zaoferowana cena przestaje wiqzac uczestnika przetargu. gdy inny uczestnik zaoferowai cene 

8-13001234 
8-13000916 
8-13000915 
8-1300091 7 
8-13001097 
8-13001098 
8-13001235 
8- 13000406 
8- 13000399 
8-13000378 

-- 
Biurko 
Krzeslo tapic. 
Krzeslo tapic. 
Krzeslo tapic. 
Krzesto tapic. 
Krzesio tapic. 
Krzesto tapic. 
Szafa 
Szafa 
szafa 

brutto w zt. 
/- - 10.00 --._ _ 

1 ,00 
1 ,OO 
1 ,00 
1 ,OO 
1 ,00 
1 .OO 

1 5,OO 
30,OO 
30.00 


