
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2022 

Dyrektora Centrum Obsługi Placówek  

Opiekuńczo – wychowawczych w Tarnowie 

z dnia 27.04.2022r. 

 

Regulamin przygotowania i przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) 

na sprzedaż samochodu osobowego 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa procedurę i warunki sprzedaży samochodu osobowego marki Fiat 

Doblo o numerze rejestracyjnym KT 46395 stanowiącego własność Gminy Miasta 

Tarnowa. 

2. Przetarg ma charakter publiczny i odbywa się w drodze licytacji  ustnej prowadzonej 

przez przewodniczącego komisji przetargowej. 

 

II. TERMIN I OGŁOSZENIE 

 

1. Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tarnowie, 

33-101 Tarnów, ul. Chemiczna 10a/3 ogłasza termin przeprowadzenia licytacji na 

dzień 11.05.2022r.  godz. 9.00. 

2. Licytacja odbędzie się w budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Tarnowie, 33-101 Tarnów, ul. Chemiczna 10a/3 na parterze w 

sali narad 

3. Licytację wszczyna się poprzez opublikowanie ogłoszenia o licytacji ustnej (załącznik 

nr 1 do Regulaminu) na stronie BIP: https://bip.copow-tarnow.pl , na stronie 

internetowej: www.copow.tarnow.pl oraz w prasie lokalnej. 

 

III. PRZEDMIOT AUKCJI 

 

1. Przedmiotem licytacji jest sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Doblo o 

numerze rejestracyjnym KT 46395, który określa załącznik nr 1 do Regulaminu – 

ogłoszenie o postępowaniu przetargowym - licytacji ustnej. 

2. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tarnowie, jako 

sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w składnikach mienia 

ruchomego 

 

 

IV. WADIUM 

 

1. Udział w licytacji wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej w załączniku 

nr 1 do Regulaminu.  

https://bip.copow-tarnow.pl/
http://www.copow.tarnow.pl/


2. Wartość rynkowa brutto ustalona została w oparciu o opinię techniczną wystawioną 

przez Rzeczoznawcę samochodowego  Min. Infrastruktury Nr RS 001680, mgr inż. 

Tadeusza Roik – Eksperci Techniczno – Motoryzacyjni „Rzeczoznawcy – PZM”  

Spółka Akcyjna, Filia w Tarnowie, ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów i wynosi 

8900.00 zł brutto. 

3. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Centrum Obsługi Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych w Tarnowie   nr 38 1020 4955 0000 7002 0280 1934 

do dnia 10.05.2022r. 

4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał aukcję zalicza się na poczet ceny 

nabycia, natomiast wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały 

przyjęte zostanie zwrócone bez oprocentowania bezpośrednio po dokonaniu wyboru 

oferty. 

5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik licytacji, który wygrał 

uchyla się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży, która stanowi załącznik nr 3 do 

Regulaminu. 

 

V. PRZEBIEG AUKCJI 

 

1. Przed rozpoczęciem licytacji osoby fizyczne przystępujące do licytacji winny 

legitymować się dowodem osobistym. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedstawić 

aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo innego 

właściwego rejestru, a osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru.  

2. Przed rozpoczęciem licytacji, uczestnicy złożą oświadczenie o zapoznaniu się i 

akceptacji z treścią niniejszego regulaminu, wzoru umowy, a także stanem 

technicznym pojazdu, którego kupnem jest zainteresowany. Wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3. Organizatorowi licytacji przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli 

uczestnicy przetargu zaofiarowali tę samą cenę. 

4. Organizatorowi licytacji przysługuje prawo zamknięcia tego postępowania bez 

wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 

5. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny samochodu przeznaczonego do 

sprzedaży. 

6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, czyli 89,00zł. 

Zaofiarowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, gdy inny uczestnik zaofiaruje 

cenę wyższą. 

7. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim 

ogłoszeniu zamyka licytację i udziela przybicia licytantowi, który zaofiarował cenę 

najwyższą. 

8. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż samochodu na rzecz nabywcy. 
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