Regulamin przetargu ustnego (licytacji)
na sprzedaż samochodu osobowego
marki Ford Focus
§1
Regulamin przetargu zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa i przebiegu
przetargu ustnego ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego marki: Ford Focus rok
produkcji: 2007, przebieg: 110 909 km, kolor: srebrny metalik, pojemność silnika: 1596 cm 3 ,
pierwsza rejestracja: 2007 r. Samochód stanowi mienie Krakowskiego Przedsiębiorstwa
Przewozowo - Usługowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie.
§2
1. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa Krakowskiego
Przedsiębiorstwa Przewozowo - Usługowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Krakowie z dnia 03.08.2018 r.
2. Do obowiązków komisji należy m.in.: przygotowanie ogłoszenia, które zawierać będzie
w szczególności opis pojazdu i jego dane techniczne, cenę wywoławczą i cenę postąpienia,
termin przetargu, osoby do kontaktu, kweste dotyczące możliwości oglądania pojazdu oraz
inne informacje niezbędne do przekazania uczestnikom w celu przystąpienia do przetargu.
Zadaniem komisji jest również zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej
KPPU Sp. z O.O., na tablicy KPPU Sp. z O.O. oraz udzielanie informacji o przedmiocie
przetargu, przeprowadzenie przetargu, podpisanie oświadczeń w sprawie bezstronności
członków komisji i sporządzenie protokołu końcowego z podaniem wyników przetargu.
3. Komisja pełni swoje obowiązki od dnia powołania do dnia zatwierdzenia przez Prezesa
protokołu końcowego z przetargu.
4. Komisja prowadząca przetarg sporządzi z jego przebiegu protokół podlegający zatwierdzeniu
Prezesa KPPU Sp. z O.O., który zawierać będzie:
1) oznaczenie miejsca i czasu przetargu;
2) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg (komisji przetargowej);
3) wysokość cen wywoławczych;
4) najwyższą cenę zaoferowaną za samochód;
5) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub nazwa i siedziba nabywcy;
6) wysokość ceny nabycia;
7) wnioski i oświadczenia osób obecnych przy przetargu;
8) wzmiankę o odczytaniu protokołu;
9) podpisy osób prowadzących przetarg i nabywcy lub wzmiankę o przyczynie braku
podpisu.
5. W przetargu ustnym (licytacji) nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji
przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.
6. Członkowie komisji składają oświadczenie o bezstronności.
§3
1. Przetarg na sprzedaż pojazdu stanowiącego przedmiot przetargu ma formę przetargu
ustnego (licytacji).
2. W przetargu mogą brać udział osoby fzyczne i prawne. Stawienie się jednego licytanta
wystarcza do odbycia licytacji.
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3. Osoba fzyczna przed przystąpieniem do przetargu zobowiązana jest okazać przed komisją
przetargową dokument potwierdzający tożsamość, a osoba reprezentująca (upoważnienie do
reprezentowania musi wynikać z Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwa) osobę prawną
aktualny wypis lub wydruk z rejestru sądowego (nie starszy niż 6 miesięcy przed terminem
licytacji). W przypadku kopii wypisu kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.
4. Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien
przedstawić oryginał pełnomocnictwa.
5. Przewodniczący komisji prowadzi licytację.
6. Przewodniczący komisji otwiera przetarg poprzez podanie ceny początkowej pojazdu, która
wynosi 14 800 zł bruto (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych) w tym podatek VAT
(23% w kwocie 2767,48 zł).
7. Przetarg prowadzony będzie w formie licytacji odbywającej się "w górę" poprzez postąpienie.
Przetarg jest ważny, jeśli którykolwiek z uczestników zaoferuję cenę początkową. Postąpienie
w licytacji wynosi 100 zł.
8. Oferty ustne należy składać po podaniu przez licytatora do wiadomości uczestniczących
przedmiotu przetargu oraz jego ceny początkowej.
9. Zaoferowana cena przestaje obowiązywać uczestnika, gdy inny oferent podczas licytacji przed
ustaniem postąpień zaoferował cenę wyższą.
10. Po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu osiągniętej ceny, przedmiot przetargu uważa
się za sprzedany.
11. Nabywcą zostaje uczestnik, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę zakupu przedmiotu
przetargu (zadeklarował najwyższą kwotę).
12. Przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo frmę, która
przetarg wygrała oraz zaoferowaną cenę.
13. Uczestnik wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w Krakowskim
Przedsiębiorstwie Przewozowo - Usługowym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Krakowie ul. Balicka 56, w terminie określonym przez Sprzedającego. Wzór umowy stanowi
załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
14. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny
nabycia i zawarciu umowy. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia samochodu w
terminie 3 dni od dnia wystawienia przez Sprzedającego faktury.
§4
Prezes Krakowskiego Przedsiębiorstwa Przewozowo-Usługowego w Krakowie zastrzega sobie
prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
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Wzór umowy
Umowa kupna-sprzedaży
samochodu osobowego marki Ford Focus
zawarta w dniu ………………… 2018 r. pomiędzy Krakowskim Przedsiębiorstwem PrzewozowoUsługowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: 677-005-05-63 reprezentowaną przez
……..
zwaną dalej „Sprzedającym”
a
……………………………………………………………………………
/dane Kupującego - imię i nazwisko lub nazwa fimy/
……………………………………………………………………………….
/adies siedziby lub adies zameldowania zamieszkania Kupującego/
………………………………………………………………………………….
/NIP lub numei dowodu osobistego/
reprezentowanym przez – …………………………………………………………
zwanym dalej „Kupującym”,
W rezultacie dokonania przez Sprzedającego wyboru oferty Kupującego w przetargu ustnym
(licytacji) została zawarta umowa o następującej treści:
§1

1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący, zgodnie z osiągniętą w przetargu ceną zakupu z dnia

2.
3.
4.
5.
6.

…………… 2018 r. nabywa pojazd: samochód osobowy marki: Ford Focus rok produkcji: 2007,
przebieg: 110 909 km, kolor: srebrny metalik, pojemność silnika: 1596 cm 3 , pierwsza
rejestracja: 2007 r., numer rejestracyjny: KR 938ER, numer identyfkacyjny:
WF05XXGCD57E80667.
Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu określonego w pkt 1.
Sprzedający oświadcza, że pojazd stanowiący przedmiot sprzedaży jest wolny od wszelkich
wad prawnych i nie toczy się żadne postępowanie, którego byłby przedmiotem. Nie jest on
również przedmiotem zabezpieczenia.
Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym i faktycznym pojazdu i nie wnosi
zastrzeżeń oraz nie będzie z tego tytułu rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.
Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie
wnosząc żadnych zastrzeżeń.
Przekazanie przedmiotu sprzedaży oraz wszystkich dokumentów z nim związanych zostanie
stwierdzone w protokole przekazania podpisanym przez obie strony.

§2
1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę …………………… zł bruto słownie:
………………………………………………………… płatnej przelewem na rachunek bankowy
Sprzedającego ………………………………………… w terminie 3 dni od dnia otrzymania poprawnie
wystawionej faktury.
2. Kupujący pokrywa wszystkie koszty transakcji wynikające z umowy i przepisów prawa
w szczególności koszty i opłaty skarbowe.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty, o której
mowa w §2 ust. 1.
§3
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§4
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego dla siedziby Sprzedającego.
§5
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY
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