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Wyciąg z Regulaminu 
 

R-W-01 
 

Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego w drodze licytacji 
 

 
§ 1. 

Postanowienia ogólne 
1. Sprzedaż składników majątku ruchomego stanowiącego własność Zakładu Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii, a zbędnych w toku dalszej działalności Spółki odbywa 
się w drodze pisemnej lub ustnej licytacji. 

 
§ 2. 

Terminologia 
Cena – kwota netto oferty lub zakupu licytowanego składnika majątku ruchomego. 
Komisja – organ kolegialny powołany do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania.  
Licytacja – forma postępowania, w której uczestnicy składają oferty nabycia składników majątku 
ruchomego.  
Licytant – uczestnik postępowania prowadzonego w formie licytacji. 
Majątek ruchomy – składnik majątku niebędący nieruchomością.  
Postąpienie – przebicie oferty w toku licytacji.  
Postępowanie – postępowanie przetargowe w trybie licytacji ustnej lub pisemnej.  
Przybicie – zakończenie postępowania z najkorzystniejszą ceną nabycia; jest równoznaczne z 
zawarciem umowy sprzedaży. 
Pracownik – osoba zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-
prawnej. 
Spółka – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii. 
Sprzedający – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii. 
Uczestnik – uczestnik postępowania prowadzonego w formie licytacji. 

 
§ 3. 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego przetargu ustnego lub pisemnego.  
2. Celem postępowania jest sprzedaż majątku ruchomego, środków trwałych i pozostałych 

środków trwałych i uzyskanie najwyższej ceny sprzedaży.  
3. Postępowanie jest jawne.  
 

§ 7. 
Wadium 

1. Sprzedający może ustalić wadium w wysokości od 5% do 10% ceny wywoławczej netto 
zbywanego środka majątku tytułem zabezpieczenia wykonania umowy wynikającej z 
postępowania.  

2. W postępowaniach, w których wadium zostało ustalone, przed przystąpieniem do licytacji, 
uczestnik dokonuje przelewu na rachunek bankowy prowadzony dla Spółki i okazuje 
potwierdzenie dokonania przelewu przed przystąpieniem do licytacji.  

3. Wadium złożone przez uczestników postępowania, którzy nie nabyli licytowanego przedmiotu, 
podlega zwrotowi.  

 

§ 9. 
Postępowanie w trybie licytacji ustnej 

1. Maksymalnie do 3 dni przed terminem licytacji, uczestnicy zgłaszają w drodze pisemnej, 
telefonicznej lub mailowej zawiadomienie o zamiarze wzięcia udziału w licytacji. 
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2. Osoba, która nie zgłosi swojego udziału w zakreślonym w ust. 1 powyżej terminie, nie zostanie 
dopuszczona do udziału w licytacji. 

3. Przed rozpoczęciem licytacji, uczestnicy okazują ważny dokument stwierdzający tożsamość, a 
w przypadku działania w imieniu przedsiębiorcy – również aktualny odpis z właściwego 
rejestru.  

4. Uczestnik może działać przez pełnomocnika. Wówczas należy przedłożyć oryginał 
pełnomocnictwa do reprezentowania mocodawcy. 

5. Przed rozpoczęciem licytacji każdy uczestnik lub jego pełnomocnik składa oświadczenie o 
zapoznaniu się i akceptacji treści niniejszego regulaminu i stanu technicznego przedmiotu 
licytacji zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik R-W-01/03. 

6. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny netto składnika przeznaczonego do sprzedaży.  
7. Zaoferowana cena netto przestaje wiązać uczestnika w chwili zaoferowania wyższej ceny netto 

przez innego uczestnika. Minimalna kwota postąpienia określana jest w zawiadomieniu o 
licytacji. 

8. Przewodniczący Komisji może postanowić o przeprowadzeniu licytacji przy użyciu środków 
komunikacji na odległość. 

9. Po ustaniu postąpień Przewodniczący Komisji, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg i 
udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę netto.  

10. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży. 
11. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia netto powiększoną o podatek VAT po 

udzieleniu mu przybicia, na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni. Wadium (jeżeli było wymagane) ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.  

12. Nabywca, który w zakreślonym w ust. 10 powyżej terminie nie uiści ceny nabycia powiększonej 
o podatek VAT, traci uprawnienia wynikające z przybicia oraz złożone wadium (jeżeli było 
wymagane). 

13. Z czynności sporządza się protokół zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik R-W-01/04, 
który publikuje się analogicznie do zawiadomienia o licytacji. 

14. W przypadku podjęcia przez Przewodniczącego Komisji decyzji o przeprowadzeniu licytacji 
przy użyciu środków komunikacji na odległość, Przewodniczący Komisji zaświadcza 
własnoręcznym podpisem złożenie wygrywającej oferty przez Kupującego w wierszu „Podpis 
kupującego” na protokole, którego wzór stanowi Załącznik  R-W-01/04, z adnotacją 
„potwierdzam złożenie oferty na kwotę ………….. zł przez Kupującego”. 
 

§ 10. 
Postępowanie w trybie licytacji pisemnej 

1. Uczestnicy biorący udział w licytacji pisemnej składają ofertę w formie pisemnej w zaklejonej 
kopercie zaadresowanej i oznaczonej nazwą postępowania, do terminu otwarcia ofert.  

2. Wraz z ofertą uczestnik postępowania składa: 
1) informację o swoich danych osobowych,  
2) w przypadku działania w imieniu przedsiębiorcy – aktualny odpis z właściwego rejestru, 
3) w przypadku działania przez pełnomocnika –  oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania 

mocodawcy. 
4) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści niniejszego regulaminu i stanu 

technicznego przedmiotu licytacji zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik R-W-01/03, 
5) potwierdzenie dokonania przelewu z tytułu wadium (jeżeli było wymagane). 

3. Otwarcie ofert jest publiczne i komisyjne. Przewodniczący przybija ofertę licytanta 
składającego najwyższą cenę nabycia.  

4. Jeżeli najwyższą ofertę złożył więcej niż jeden licytant, Sprzedający występuje do wszystkich 
uczestników o jej postąpienie. Licytacja prowadzona jest w trybie pisemnym i kończy się z 
chwilą uzyskania najwyższej oferty przez jednego z licytantów. W przypadku zaniechania 
licytacji i nieuzyskania jednej najwyższej oferty, postępowania kończy się bez sprzedaży 
zbywanego składnika majątku.  

5. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży. 
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6. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia po udzieleniu mu przybicia, na podstawie 
wystawionej przez Sprzedającego faktury w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Wadium (jeżeli 
było wymagane) ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.  

7. Nabywca, który w zakreślonym w ust. 6 powyżej terminie nie uiści ceny nabycia, traci 
uprawnienia wynikające z przybicia oraz złożone wadium (jeżeli było wymagane). 

8. Z czynności sporządza się protokół zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik R-W-01/04, 
który publikuje się analogicznie do zawiadomienia o licytacji.  

 
§ 11. 

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przerwania przetargu ustnego i pisemnego na każdym 
etapie jego postępowania, bez uzasadnienia.  

2. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanych składników majątku, wyłącza swoją 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za ich wady fizyczne oraz nie ponosi kosztów przybycia 
uczestników.  

3. Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu postępowania udziela upoważniony członek 
Komisji od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15. 
  


