
 
REGULAMIN AUKCJI 

SPRZEDAŻY ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MIENIA RUCHOMEGO 
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA WARSZEWICZA W PRÓSZKOWIE 

 
 

§1. 
1. Aukcja sprzedaży zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego Zespołu Szkół im. 
Józefa Warszewicza w Prószkowie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi 
majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U.2010.114.761). 
2. Aukcja odbędzie się w Zespole Szkół im. Józefa warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 
11, dnia 03 czerwca  2016 roku o godz. 11:00. 
 

§2. 
1. Niniejszy regulamin aukcji sprzedaży zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego 
Zespołu Szkół w Prószkowie, zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i 
przebiegu aukcji sprzedaży zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego - środków 
trwałych w Zespole Szkół w Prószkowie i przeznaczonych do sprzedaży. 
2. Przedmiotem aukcji jest  

    Ciągnik rolniczy URSUS C-330. 
Rok produkcji 1975 – ciągnik niesprawny, zdekompletowany- brak kola, zaczepu 
przedniego, kabiny, akumulatorów. Brak dokumentacji rejestracyjnej pojazdu. 

Ciągnik rolniczy URSUS 912. 
Rok produkcji 1986 – ciągnik niesprawny, zdekompletowany – brak chłodnicy, 
rozrusznika, wyposażenia deski rozdzielczej. Ogumienie zużyte. Brak dokumentacji 
rejestracyjnej pojazdu. 

Ciągnik rolniczy TOMO Vinkovic TV 521 
Rok produkcji 1982 – ciągnik niesprawny, zdekompletowany – brak kół osi przedniej. 
Ogumienie zużyte. Brak dokumentacji pojazdu. 

Kosiarka sadownicza 
Rok produkcji 1996 - urządzenie niesprawne – zardzewiałe elementy napędu. Urządzenie 
zdekompletowane (brak koła zamachowego i noży tnących). 

Kosiarka rotacyjna 
Rok produkcji 1987 – urządzenie niesprawne – zardzewiałe elementy napędowe, brak 
osłon noży tnących 

 
3. Cena wywoławcze wynoszą: 

Ciągnik rolniczy URSUS C-330 – 3 300,00 zł 
Ciągnik rolniczy URSUS 912 – 2 600,00 zł 

Ciągnik rolniczy TOMO Vinkovic TV 521 – 600,00 zł 
Kosiarka sadownicza – 300,00 zł 



Kosiarka rotacyjna – 500,00 zł 
 
4. Minimalne pierwsze postąpienie wynosi  
         Ciągnik rolniczy URSUS C-330 – 300,00 zł 

Ciągnik rolniczy URSUS 912 – 250,00 zł 
Ciągnik rolniczy TOMO Vinkovic TV 521 – 60,00 zł 

Kosiarka sadownicza – 30,00 zł 
Kosiarka rotacyjna – 50,00 zł 

§3. 
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz 
wpłacenie wadium w wysokości  
 Ciągnik rolniczy URSUS C-330 – 330,00 zł  
 Ciągnik rolniczy URSUS 912 – 260,00 zł  
 Ciągnik rolniczy TOMO Vinkovic TV 521 – 60,00 zł  
 Kosiarka sadownicza – 30,00 zł 
 Kosiarka rotacyjna – 50,00 zł  
i okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty przed otwarciem aukcji. Wpłaty wadium 
należy dokonać na rachunek bankowy Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie  
nr 82 12401633 1111 0010 2169 3907. Dokonanie wpłaty następuje z chwilą jej 
zaksięgowania na rachunku bankowym Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w 
Prószkowie. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. 
2. Wadium uczestnika, który wygrał licytacje zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży. 
3. Wadium w pełnej wysokości zwraca się w terminie 7 dni od dnia zakończeniu licytacji 
uczestnikom, którzy nie wygrali aukcji. 
4. Wadium zwraca się niezwłocznie, jeżeli Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w 
Prószkowie  odstąpi od przeprowadzenia przetargu. 
5. W przypadku gdy wygrywający uczestnik aukcji zgłosił udział w imieniu osoby trzeciej, 
pomimo braku stosownego umocowania, a osoba trzecia nie potwierdzi czynności przez niego 
dokonanych, wadium podlega zatrzymaniu. 

 

§4. 
1. Osoby fizyczne przystępujące do aukcji winny legitymować się dowodem osobistym, a 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ponadto aktualnym zaświadczeniem o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
2. Osoby prawne przystępujące do aukcji zobowiązane są przedstawić aktualny odpis z KRS-
u, lub innego właściwego rejestru. 
3. Reprezentanci osób prawnych oraz pełnomocnicy osób prawnych i osób fizycznych winny 
legitymować się dowodem osobistym i stosownym umocowaniem, a także ewentualnie 
dokumentacją, która wskazywałaby na prawidłowość umocowania. 
4. Uczestnicy aukcji złożą stosowne oświadczenia o: 
1) zapoznaniu się (i akceptacji) z treścią niniejszego regulaminu, 
2) zapoznaniu się ze wzorem umowy, 



3) zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu, którego kupnem są zainteresowani. 
 

§5. 
1. Aukcję  prowadzi trzy osobowa komisja powołana przez dyrektora Zespołu Szkół w 
Prószkowie. 
2. Do obowiązków komisji należy m.in.: zamieszczenie ogłoszenia o przetargu, udzielanie 
wyjaśnień oferentom oraz przeprowadzenie aukcji. 
3. Komisja pełni swoje obowiązki od momentu jej powołania do dnia zatwierdzenia przez 
dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie protokołu komisyjnego przebiegu aukcji. 
4. W aukcji nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji oraz ich małżonkowie, 
dzieci, rodzice i rodzeństwo. 
 

§6. 
1. Wymieniony w §2 ust.2 składnik majątku przeznaczony do sprzedaży będzie licytowany 
ustnie. 
2. Po otwarciu licytacji prowadzący poda do wiadomości przedmiot licytacji, jego cenę 
wywoławcza, warunki dotyczące wysokości postąpienia, termin uiszczenia ceny nabycia, 
zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji, które zaszły po fakcie 
ogłoszenia o licytacji, nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili 
wadium i zostali dopuszczeniu do licytacji. 
3. Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika majątku 
przeznaczonego do sprzedaży. 
4. Licytacja odbywa się poprzez podniesienie ręki i wskazanie sumy, za która uczestnik 
licytacji chce nabyć jej przedmiot. 
5. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, jeżeli inny uczestnik zaoferował 
cenę wyższą, zwaną dalej „postąpieniem"  
6. Po ustaniu postąpienia prowadzący licytacje, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu 
zamyka licytacje i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższa cenę. Z chwilą 
przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży. Umowa zostanie potwierdzona w formie 
pisemnej. Jej wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
7. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji. 
8. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu-
licytacji (i zawarciu umowy), lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przeprowadzenia 
przetargu. 
9. Wydanie pojazdu nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 
10. Prawo własności Pojazdu przechodzi na zwycięzcę aukcji z chwilą zapłaty całej ceny. 
 

§7. 
 1. Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie może odstąpić od przeprowadzenia 
przetargu bez podania przyczyny. 
2. Regulamin przetargu, wzór umowy oraz wzór oświadczenia są dostępne na stronie 
internetowej bip.pomologia-proszkow.pl Ponadto z wymienionymi dokumentami można 
zapoznać się w siedzibie Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie ul. Pomologia 
11, u kierownika gospodarczego. 
3. Każdy uczestnik aukcji (oferent) ma prawo zapoznać się z Regulaminem przetargu. 
4. Każdy uczestnik aukcji (oferent) ponosi koszty swojego udziału w przetargu. 
 
Załączniki do regulaminu: 

1) projekt umowy 
2) wzór oświadczenia 


