
Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

 

Regulamin przetargu ustnego (licytacji)
na sprzedaż wyposażenia wycofanego z eksploatacji

w Buskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
§ 1

Regulamin przetargu zwany dalej regulaminem określa tryb działania komisji przetargowej, zasady uczestnictwa
w  przetargu  ustnym  zwanym  dalej  przetargiem oraz  przebieg  licytacji  ustnej  zwanej  dalej  licytacją przy
sprzedaży wyposażenia zwanego dalej  przedmiotem przetargu, wycofanego z eksploatacji w Buskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji zwany dalej BOSIR.  

§ 2 
1. Przetarg odbywa się w drodze publicznej licytacji.
2. Warunkiem udziału w przetargu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zgłoszeniem swojego udziału
w przetargu do komisji przetargowej najpóźniej na 30 minut przed godziną rozpoczęcia licytacji.
3. W  przetargu  nie  mogą  uczestniczyć  osoby,  które  pozostają  z  prowadzącym  licytację  w  bliskim
pokrewieństwie (dzieci, synowe, zięciowie, rodzice) oraz kadra kierownicza BOSIR.   
4. Przystępujący do przetargu muszą legitymować się:
  (1)  osoby fizyczne - dowodem osobistym,
 (2)  przedsiębiorcy - aktualnym odpisem z właściwego rejestru działalności gospodarczej,    
 (3) przedstawiciele osób prawnych - stosownym umocowaniem do występowania w imieniu osoby prawnej.
5. Uczestnik przystępujący do licytacji musi złożyć oświadczenie o zapoznaniu się niniejszym regulaminem oraz
stanem technicznym przedmiotu przetargu (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu).    

§ 3
1. Przetarg przeprowadza 3 osobowa komisja przetargowa powołana przez Dyrektora BOSIR.
2. Licytację  prowadzi  przewodniczący  komisji  przetargowej  w  obecności  pozostałych  członków  komisji,
podając w kolejności:
  (1) nazwę przedmiotu przetargu, który w danym momencie jest licytowany,
  (2) cenę wywoławczą brutto przedmiotu przetargu, który w danym momencie jest licytowany,
 (3) kwotę postąpienia w licytacji, która dla licytowanego przedmiotu przetargu z kwotą wywoławczą do 1.500
zł brutto, wynosi 50 zł lub jej wielokrotność,   
  (3) termin uiszczenia ceny nabycia.       
3. Licytacja odbywa się poprzez podniesienia reki i wskazanie ceny, za którą licytant chce nabyć licytowany
przedmiot przetargu.
4. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, jeżeli inny licytant zaoferował cenę wyższą.   
5. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu „zamyka przetarg”
i  udziela  przybicia  licytantowi,  który  zaoferował  najwyższą  cenę  -  z  chwilą  przybicia  następuje  sprzedaż
przedmiotu przetargu temu licytantowi. 
6. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu pod warunkiem, że zgłosi on minimum jedno
postąpienie ponad cenę wywoławczą.   

7. Nabywca  obowiązany  jest  zapłacić  cenę  nabycia  przedmiotu  przetargu,  po  odebraniu  faktury  VAT
wystawionej przez BOSR, gotówką w kasie BOSIR lub na konto wskazane na fakturze.
8. Przedmiot  przetargu zostanie  wydany nabywcy po wpływie  ceny nabycia  przedmiotu przetargu na konto
BOSIR.      
9. Sprzedający nie udziela gwarancji na zakupiony w drodze licytacji przedmiot przetargu ani nie odpowiada
za jego wady.

§ 4
1. BOSIR zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn.
2. Regulamin przetargu i wzór oświadczenia są dostępne na stronie internetowej UMiG Busko-Zdrój. 

                                                                                                                                            Dyrektor  BOSIR 
                                                                                                                                                 mgr inż. Marian  Ragan
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