Regulamin
przetargu pisemnego nieograniczonego
na sprzedaż samochodu osobowego

1. Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy przystosowany do nauki jazdy marki
Lublin III 3314 Mikrobus 9 osobowy o pojemności 2417 cm3 rocznik 1999.
2. Ogłoszenie o przetargu winno zawierać:
- cenę wywoławczą,
- termin i miejsce składania pisemnych ofert,
- termin i miejsce uzyskania szczegółowych informacji o przetargu i jego warunkach,
- czas i miejsce przetargu,
- czas i miejsce oględzin samochodu,
- wysokość wadium, termin i miejsce jego wpłacania,
- zastrzeżenie prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
- wymagania stawiane Oferentowi.
3. Ogłoszenie podawane jest do publicznej wiadomości na tydzień przed terminem przetargu
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
w Sieradzu oraz zamieszczenie w tygodnikach lokalnych i na stronie internetowej WORD.
4. Oferty wraz z dowodem wpłacenia wadium składane są w formie pisemnej w siedzibie
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu w pokoju nr 6.
5. Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres Oferenta lub nazwę firmy i jej siedzibę,
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez
zastrzeżeń,
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- oferta zostaje zakwalifikowana do przetargu jeśli deklarowana cena za pojazd nie jest
mniejsza od podanej w ogłoszeniu.
6. Przetarg może się odbyć, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone
w ogłoszeniu o przetargu.

7. Przetarg odbywa się w obecności Oferentów a Komisja przetargowa winna:
- ustalić liczbę otrzymanych ofert,
- otworzyć koperty i zakwalifikować je do przetargu lub je odrzucić,
- przyjąć wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez Oferentów,
- stwierdzić zgodność złożonych ofert z warunkami przetargu.
8. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do dalszego postępowania, jeśli:
- nie odpowiadają warunkom przetargu,
- nie zostały złożone w terminie,
- nie zawierają wymaganych danych,
- są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
9. Przy wyborze ofert Komisja przetargowa kieruje się wysokością zaoferowanej ceny.
10. Komisja dokonuje wyboru 1 oferty z najwyższą ceną.
11. Oferentom nie zakwalifikowanym do zakupu samochodu wadium zostanie zwrócone na ich
wniosek.
12. Oferent, który zaproponował najwyższą cenę i wygrał przetarg, podpisuje umowę kupnasprzedaży i uiszcza pełną zadeklarowaną kwotę w ciągu 14 dni od dnia przetargu.
13. Jeżeli oferent nie podpisze umowy lub nie wniesie pełnej kwoty podanej w przetargu
w terminie 14 dni, traci wniesione wadium na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Sieradzu.
14. Oferentowi, który zawarł umowę i uiścił pełną wpłatę w terminie 14 dni wadium zostanie
zaliczone na poczet ceny.
15. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu i przedłożenia go
Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu do akceptacji.
16. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu zawiadamia na piśmie
uczestników przetargu o jego wyniku.

