
Dyrektor Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie,  

Karolewo 8, 86-022 Dobrcz, Tel. 52 381 92 76, fax. 52 364 99 31, e-mail zsae@wp.pl, 

www.zsae-karolewo.home.pl  

OGŁASZA PRZETARG PUBLICZNY (AUKCJA) NA SPRZEDAŻ  CIĄGNIKA ROLNICZEGO 

Przetarg publiczny (aukcja) odbędzie się w dniu .18 lutego 2016 r. (czwartek)  

o godzinie 10.00 w siedzibie Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina 

w Karolewie sala 23a 

Przedmiotem przetargu jest ciągnik rolniczy URSUS C355 – cena wywoławcza 9 300 złotych 

brutto (dziewięć tysięcy trzysta złotych 00 groszy brutto) 

Ciągnik rolniczy można oglądać na terenie Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława 

Zamojdzina w Karolewie w dniu: 15 lutego 2016 r. w godzinach od 10:00 –12.00 w dniu 

przetargu tj.  18 lutego 2016 r. od godziny 8:00 do godziny 9:00. 

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego 

majątku ruchomego, należy wpłacić (wyłącznie w pieniądzu) do kasy szkoły od poniedziałku 

do czwartku w godz. od 8:00 –12:00, a najpóźniej w dniu przetargu do godziny 9:30.. 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie 

zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, lub gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od 

zawarcia umowy sprzedaży.  

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, 

zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi którego oferta 

została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny. 

Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji następuje z chwilą przybicia licytantowi, który 

zaoferował najwyższą cenę. 

Wszelkie podatki i opłaty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży obciążają w całości 

nabywcę.  

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek oferty bez podania przyczyn. W tym przypadku wadium podlega zwrotowi. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych 

im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, Karolewo 8, 86-022 Dobrcz, Tel.: 52 381 92 76-w 

godzinach 8:00 –14:00. 

Regulamin przetargu (aukcji) dostępny jest na stronie internetowej szkoły: www.zsae-

karolewo.home.pl 
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Regulamin przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego 
 
będącego składnikiem  majątku znajdującego się w zarządzie Zespołu Szkół Agro-
Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie 
 
§ 1. 
Organizatorem przetargu ustnego jest Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława 
Zamojdzina w Karolewie, Karolewo 8, 86-022 Dobrcz 
 
§ 2. 
Przetarg ustny odbędzie się w dniu: 18 lutego 2016 roku godzina 10:00. 
 
§ 3. 
Przetarg ustny na sprzedaż ciągnika rolniczego ma formę aukcji. 
 
§ 4. 
1. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz 
wpłacenie wadium wynoszącego 10% ceny wywoławczej odpowiedniego składnika na konto 
szkoły lub w kasie szkoły (najpóźniej w dniu przetargu do godziny 9:30) i okazanie komisji 
przetargowej dowodu wpłaty przed otwarciem przetargu.  
2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu aukcji. 
3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu. 
4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli: 
a)żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, 
b)uczestnik przetargu, który wygrał, uchyli się od zawarcia umowy. 
 
§ 5. 
1. Aukcję przeprowadza komisja złożona z trzech osób, z których jedna pełni funkcję 
przewodniczącego. 
2. Komisja pełni swoje obowiązki od dnia powołania do dnia zatwierdzenia przez Dyrektora 
Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina  w Karolewie protokołu 
komisyjnego z przebiegu przetargu. 
3. W aukcji nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich 
małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo. 
4. Aukcja dotyczy ciągnika umieszczonego w wykazie będącego załącznikiem Nr 1 do 
regulaminu. 
5. W aukcji uczestniczą tylko te osoby, które wpłaciły wadium na ciągnik będący 
przedmiotem przetargu. 
 
 
§ 6. 
1. Przewodniczący komisji ogłasza otwarcie przetargu w drodze publicznej licytacji i podaje 
do wiadomości regulamin przetargu. 
2. Po otwarciu przetargu prowadzący lub wyznaczony przez niego członek komisji zaprasza 
do pomieszczenia w którym prowadzona będzie aukcja uczestników przetargu, sprawdzając 



przy wejściu dowody wpłaty wadium oraz dowód osobisty, a następnie podaje do 
wiadomości uczestnikom danej części przetargu: 
a) przedmiot aukcji, 
b) cenę wywoławczą, 
c) wysokość postąpienia,  
d) termin uiszczenia ceny nabycia, 
e) zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, które zaszły po ogłoszeniu 
przetargu. 
f) nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska licytantów, którzy wpłacili wadium i zostali 
dopuszczeni do aukcji, 
 
§ 7. 
1.Przystąpienie jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji. 
2.Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika majątku ruchomego 
przeznaczonego do sprzedaży. 
3.Wysokość minimalnego postąpienia ustala się na 100 zł. 
4. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferował 
cenę wyższą. 
5. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu 
zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę. Z chwilą 
przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. 
6. Uczestniczący w przetargu wypełnia oświadczenie, stanowiące  
załącznik Nr 2 do regulaminu. 
7. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, lecz 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia przybicia. 
8. Wydanie sprzedanego przedmiotu następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 
9. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan przedmiotu przetargu, ani nie odpowiada za 
jego wady ukryte. 
10. Sprzedający na zakupione maszyny wystawia rachunek. 
 
 
§ 8. 
1. Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który powinien zawierać: 
a) określenie miejsca i czasu przetargu, 
b) imiona i nazwiska członków komisji przetargowej, 
c) wysokość cen wywoławczych, 
d) najwyższą cenę oferowaną za przedmiot sprzedaży, 
e) imię i nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę, 
f) wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny, 
g) wnioski i oświadczenia osób obecnych w czasie prowadzenia przetargu, 
h) wzmiankę o odczytaniu protokołu. 
2. Protokół stanowi podstawę do sporządzenia umowy sprzedaży. 
3. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji 
przetargowej. 
 
§ 9. 
Organizator przetargu może go unieważnić lub odwołać bez podania przyczyny. 



 
§ 10. 
Ciągnik wystawiony do przetargu można obejrzeć w miejscu jego garażowania w dniu 15 
lutego 2016 roku w godzinach od 10:00-12:00 oraz w dniu przetargu od godziny 8:00 do 
godziny 9:00 
 
  



 


