
ZARZĄDZENIE NR 09/2014 

z dnia 03.09.2014 roku 

Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. w Bolesławcu 

 

w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży środków trwałych.  

W związku z planem sprzedaży środków trwałych Miejskiego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, zarządzam co następuje: 

§ 1 

1. Przeprowadzić aukcję sprzedaży środków trwałych będących własnością Miejskiego 

Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, pn: „Aukcja sprzedaży środków 

trwałych będących własnością Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

w Bolesławcu” 

2. Przeprowadzić licytację w dniu 15.09.2014r. o godzinie 13:30 w Sali narad pok. Nr 20  

w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty. 

§ 2 

Do przygotowania i przeprowadzenia aukcji powołuję Komisję w składzie: 

1. Piotr Tutak – Przewodniczący; 

2. Gerard Jung - Zastępca Przewodniczącego; 

3. Wojciech Kasprzyk – Członek. 

§ 3 

1. Do przeprowadzenia aukcji upoważniam Przewodniczącego Komisji w obecności 

pozostałych członków Komisji , jak również przekazania ogłoszenia o wynikach aukcji na 

tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Spółki. 

2. Powyższą aukcję należy przeprowadzić zgodnie z zatwierdzonym do tego postępowania 

regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. Komisja sporządzi protokół do dnia 17.09.2014r. i następnie przedstawia  

do zatwierdzenia. 

§ 4 

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 

Do wiadomości: 

1) Z; 

2) Piotr Tutak; 

3) Gerard Jung; 

4) Wojciech Kasprzyk; 

5) Zbiór zarządzeń. 

 

 

W załączeniu: 

1. Regulamin komisji; 

2. Ogłoszenie. 
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Załącznik nr 1 

 

REGULAMIN KOMISJI 
  

powołanej Zarządzeniem nr 09/2014 z dnia 03.09.2014 roku przez Prezesa Zarządu 

Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu w celu 

przeprowadzenia postępowania pn.: 

 

„Aukcja sprzedaży środków trwałych                                                                                 

Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu”, 

 

1.  Podstawa działania Komisji: 

1) Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.  

2) Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.  

2.  Cel powołania Komisji: 

     Celem Komisji jest przeprowadzenie aukcji sprzedaży środków trwałych Miejskiego     

     Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu. 

3. Zasady postępowania członków Komisji: 

1) Komisja powinna działać obiektywnie, wnikliwie i starannie mając na uwadze dobro   

jednostki przeprowadzającej aukcję. 

2) Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek negocjacji dotyczących złożonej 

oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w trakcie prowadzenia aukcji - 

zwłaszcza cen. 

4.  Zasady aukcji i informacje szczegółowe: 

1) Postąpienie wynosi nie mniej niż 500,00 PLN. 

2) Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę 

wyższą. 

3) Z chwilą przebicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu. Nabywca jest 

zobowiązany zapłacić cenę nabycia po protokolarnym przekazaniu w dniu odbioru 

przedmiotu.  

4) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w dniu zapłacenia ceny nabycia. 

5) Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu aukcji. 

6) Kupujący zapoznał się ze stanem faktycznym, który obejmuje stan techniczny i 

prawny pojazdów zgłoszonych do licytacji. Po zakończeniu licytacji kupujący  nie 

będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 

5. Protokół z postępowania. 

      Czynności winny być na bieżąco zapisane w protokole postępowania, który powinien      

      zawierać: 

1) opis przedmiotu zamówienia,  

2) nazwę firm, które złożyły oferty oraz ich adresy, 

3) spełnienie wymogów zasad aukcji,    

4) oferowaną cenę, 

5) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru. 

6.   Czynności Komisji winny być przeprowadzone i zakończone w wyznaczonych terminach. 

 

Bolesławiec, dnia 03 wrzesień 2014 roku. 

 

                             Z A T W I E R D Z A M 
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Załącznik nr 2 

OGŁOSZENIE 
 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu 

ul. Staszica 6, 59-700 Bolesławiec, 

działając na podstawie Zarządzenia nr 09/2014 z dnia 03 września 2014 roku 

Prezesa Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu 

  

ogłasza aukcję na sprzedaż środków trwałych: 

  

  

 

1.  Przedmiot aukcji 
Samochód ciężarowy, marki Mercedes – Benz , rocznik 1994. nr rej. DBL 04WT, 

przebieg 353 476, wartość rynkowa w stanie nieuszkodzonym wynosi – 2 800 zł. 

Cena wywoławcza sprzedaży: 500 zł 
 

 2.  Informacje techniczne:  

1) Szczegółowe informacje techniczne na temat samochodu można uzyskać pod nr 

telefonu  tel. 75/734-62-71 lub elektronicznie, adres email: piotr.tutak@mzgk.com.pl 

2) Samochód można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu przedmiotowych 

oględzin z osobą uprawnioną z ramienia Sprzedającego do kontaktów z oferentami,  

p. Piotr Tutak, tel. 75/734-62-71  wew. 33,  email: piotr.tutak@mzgk.com.pl  

na terenie Spółki tj. 59-700 Bolesławiec ul. Staszica 6. 

 

 3. Zasady aukcji i informacje szczegółowe: 

1) Aukcja będzie przeprowadzona na podstawie regulaminu oraz Zarządzenia nr 09/2014  

z dnia 03.09.2014r. Prezesa Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

w Bolesławcu, w sprawie sposobu i trybu sprzedaży środków trwałych Miejskiego 

Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu. 

2) Postąpienie wynosi nie mniej niż 500,00 PLN. 

3) Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę 

wyższą. 

4) Z chwilą przebicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu. Nabywca jest 

zobowiązany zapłacić cenę nabycia po protokolarnym przekazaniu w dniu odbioru 

przedmiotu.  

5) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w dniu zapłacenia ceny nabycia. 

6) Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu aukcji. 

7) Kupujący zapoznał się ze stanem faktycznym, który obejmuje stan techniczny i 

prawny pojazdów zgłoszonych do licytacji. Po zakończeniu licytacji kupujący  nie 

będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.   

  

 4. Miejsce i termin aukcji 

 

Aukcja odbędzie się dnia 15.09.2014r. o godz. 13:30 w siedzibie Miejskiego Zakładu 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, sala konferencyjna nr 20. 
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