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Dyreklola MieFko Gm]nnego

żakladu cospodarki (omunalne]

RE6ULAMlN PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ MASZYN lURZĄDZEŃ
STANOW|ĄCYCH WŁASNOŚĆ MGZGK W SEROCKU

§1

1 Prowadżącym prżeta€ Wiomie nieogranieonego pżetaĘu usinego jest Miejsko
Gminny zakład Gospodark Komunahej W serocku, zwany dalej spżedającym.

2 Prżeiarg ma charakter publiżny,

§2
1 Waność maśzyn iużądzeń przeżnaczoiych do sp lzed. ży zoslala okreśona
przez powołanego rzeczoznawcę,

2, Wańość maszyn iużądzeń uwzględna stan technieny 06żstopień ich zułc]a,

§3
1 Wańość o któlejmowa W§ 2 jesl ceną s1lolawcżą

2 spźedaż n]e może nasĘpić ża cenę niż§zą od @ny W}ryoiawcze], chyba, że w
pieMszym p@targu spzedaż ni€ dojdżje doskutku

3 W syiuacji, o kló€j mowa W ust, 2 spźedający obniży cenę Wywoławczą o 1 0 %
Mńości ok.eś onej P.zez rzeczoznawĘ.

§4
1 spuedaiący L]sta]a wadium w Wysokości 10 % ceny Wywoławcżej
śprżedawanego użądzen]a lub masżynyl ilułem zabeżpieĘenia Wykonania
żobowążaija Wynikają@go ż przela€u
2 Wadium naeży wnieść najpóźniej prżed lożpocżęciem p.żetargu, plży cżym
Wplala dokonana przelewem musj byĆ W powyższym termin]e żaksięgowana na

6chunku bankowym spżeda]ącego

§5
1, spżedający oglosi obwiesżcżenie o pżelargu w prase lokalnej, oraż na si@nie
intemetowej UżędU Mia§16 serocka oraż lr/GzGK,

2, Termln pżetarg! uslala śię na dzleń 03,08.2015 i04.08 20]5 r,

3, Dn]]godżiny lic}łaci]poszczegó nych masżyn iużądżeń zośiały ok€ślone Wiabeli



§6
Po Wywolaniu przelargu spźedający poda do wiadomości:

1) pżedmiot prżelargu

4) lermin ! sżczenia ceny nabyca

5) zmjany w śianie laktycznym i plawnym masżyn i urządzeń.

§7
Do odbycia s ę prżetargu Wysiarcży obecnośćiednego Llczeslnika,

§8
Po§Ępienie lvynosi3 % ceny W}woławżej źokrąglone do pehych żłotych,

§9
Po uslaniu posĘpień spzedający Po iżecim ogłosżeniu żamyka przelaQ iudżiela
przybicia licyłantowi. żWanem! da ej Nabywcą, kióry żaolelował najwyższą cenę.

§ 10

Nabrłca iest obowiązany zaPlació cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mU
pźybicia bądź w teninie lrzech dn]od dnia pżetalgu,licząc dzień pżetapujako

§ 11

L WadLm żoslajeżaiczore na pocżel ceńy labyci8
2, Wpżypadku nie Uiszczenia ceny nabycia W ok€ślonym pzez spżedającego

leminie, Nabywca traci Wadium oraz prawa wynikające z przybicia,
3, Wydanie pżedmjotu spuedaży następuje niezwlocznie po zapla@niu ceny

4 Wadiumpozosiałchuczestnikówp.zetarguzostanieeróconeniezMłoenie
po zakończen u poslepowania przetargowego.

§12
1 sprzedający spożądzi plolokói z pżeprcWadzonego PostęPowan]a żawieEjący
mżelkie dane dotyćżąc prżetargo oraz jego wyn ków.

2. Po żakońcżen u póstepowania sprżedająćy śpoźądziumowy nabycia maszyn i

§13


