ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2019
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW
z dnia 9 kwietnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie nr BM.0050.50.2019 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 4 kwietnia 2019 roku
w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia
licytacji na sprzedaż samochodu pożarniczego marki LUBLIN II typu BUS, stanowiącego własność Miasta
Pszów
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019. poz. 506) oraz zarządzenia nr BM.0050.39.2017 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 29 marca
2017 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji
Miasta Pszów
zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr BM.0050.50.2019 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie
ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia licytacji na
sprzedaż samochodu pożarniczego marki LUBLIN II typu BUS, stanowiącego własność Miasta Pszów,
wprowadza sie nastepujące zmiany:
1) uchyla się § 4
2) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się
Cywilnej i Obronności Urzędu Miasta Pszów.

Specjaliście w Zespole ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Pszów
Czesław Krzystała
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.54.2019
Burmistrza Miasta Pszów
z dnia 9 kwietnia 2019 r.
„REGULAMIN PRZEPROWADZENIA LICYTACJI
na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność Miasta Pszów
§ 1. 1. Przedmiotem licytacji jest samochód pożarniczy marki LUBLIN II typu BUS, rok produkcji
1998 o pojemności 2417 cm³, ładowność – 9 osób, dopuszczalna
masa całkowita 2900 kg,
VIN :SUL331412W0034145 w kolorze czerwonym.
2. Cena wywoławcza: 7.500 zł (siedem tysięcy pięćset złotych).
§ 2. 1. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w kwocie: 1000,00 zł (tysiąc złotych) na
konto: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju nr 07 8470 0001 2038 0026 2352 0002.
2. Termin wpłaty wadium upływa w dniu 25 kwietnia 2019 r. do godz. 09.00. Dowód wniesienia wadium
przez uczestnika licytacji podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem licytacji.
3. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu licytacji zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5.
4. Wadium wniesione przez uczestnika licytacji, który licytację wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia
samochodu.
5. Wadium przepada na rzecz ogłaszającego licytację w przypadku uchylenia się uczestnika, który licytację
wygra od zawarcia umowy.
§ 3. 1. Licytacja odbędzie się bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1%
dziesiątek złotych.

ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych

3. Licytacja odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku o godz. 09.30 w budynku Urzędu Miasta w Pszowie, ul.
Pszowska 534 – sala konferencyjna. Obecność zainteresowanych obowiązkowa.
4. Uczestnikami licytacji mogą być wyłącznie osoby (przedstawiciele), które wpłaciły wadium w wymaganym
terminie i miejscu lub osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo”
§ 4. Licytacja odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 roku o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
Pszów."
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