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Załącznik nr 2 
 do Zarządzenia Burmistrza Radzymina 

Nr 0050.119.2022 z dnia 27 września 2022 r. 
 
 

REGULAMIN 
przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji ustnej) na sprzedaż samochodu 

 
 

§ 1. 
Organizatorem przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji ustnej) na sprzedaż samochodu, zwanego 

dalej "przetargiem" jest Gmina Radzymina. 

§ 2. 
Przetarg na sprzedaż pojazdu ma formę publicznego przetargu ustnego (licytacji ustnej). 
 

§ 3. 
Przetarg przeprowadza komisja złożona co najmniej z trzech osób, z których jedna pełni funkcję 
przewodniczącego. 
 

§ 4. 
Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg w drodze publicznej licytacji zaznaczając, że jest 

to przetarg i podaje do wiadomości: 

1. przedmiot przetargu; 

2. cenę wywoławczą; 

3. minimalne postąpienie w wysokości 50,00 zł; 

4. zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, jeżeli takie zaszły od ogłoszenia 

przetargu do dnia licytacji. 

§ 5. 

1. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do przeprowadzenia przetargu. 

2. Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej samochodu przeznaczonego do sprzedaży. 

3. Przewodniczący Komisji Przetargowej objaśni zasady zgłaszania ofert i uprzedzi, że po trzecim 

obwieszczeniu, najwyższej ceny dalsze postąpienia nie będą przyjęte, (po trzecim obwieszczeniu 

zamyka licytację i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę). 

4. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni robocze od przeprowadzenia przetargu. 

5. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia.  
 

§ 6. 
Komisja przetargowa sporządza z jego przebiegu protokół, który powinien zawierać: 

a) określenie miejsca i czasu oraz rodzaj przetargu, 

b) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg, 

c) wysokość ceny wywoławczej, 

d) najwyższą cenę oferowaną za przedmiot przetargu, 
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e) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania nabywcy lub nazwę podmiotu z jego siedziby, 

f) wnioski i oświadczenia osób obecnych w czasie prowadzonego przetargu. 

 

Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisuje przewodniczący i członkowie komisji przetargowej. 

 
§ 7. 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołanie bez podania 

przyczyny. 

 

 

 

   

 

 


