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Regulamin przebiegu i uczestnictwa w przetargu ustnym 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz 

wpłacenie wadium wynoszącego nie mniej 10% ceny wywoławczej w wysokości                         

i terminie wskazanym w obwieszczeniu i okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty 

przed otwarciem przetargu.  

2. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu. 

3. Osoby przystępujące do przetargu winny legitymować się dowodem osobistym.  

4. Uczestnicy przystępując do przetargu ustnego akceptują niniejszy regulamin, stan 

techniczny przedmiotu przetargu. 

5. Licytację rozpoczyna prowadzący przetarg podając do wiadomości  

1) przedmiot licytacji, 

2) cenę wywoławczą,  

3) wysokość wadium, 

4) termin uiszczenia ceny nabycia.  

6. Licytacja odbywa się poprzez podniesienie ręki podanie nazwiska i wskazanie sumy, za 

którą uczestnik licytacji chce nabyć środek trwały.  

7. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, jeżeli inny uczestnik zaoferował 

cenę wyższą, zwaną dalej „postąpieniem”. 

8. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania. 

9. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim 

ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaofiarował najwyższą 

cenę.  

10. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż przedmiotu na rzecz nabywcy. 

11. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu pod warunkiem, że zgłosi 

on minimum jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą. 

12. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, 

lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przeprowadzenia przetargu. 

13. Wadium w pełnej wysokości zwraca się niezwłocznie po zakończeniu licytacji 

uczestnikom, którzy  nie zostali nabywcami środków trwałych. 

14. Wadium uczestnika, który wygrał licytację zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży. 
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15. Wadium zwraca się niezwłocznie, jeżeli Dozamel Sp. z o.o.  odstąpi od przeprowadzenia 

przetargu.  

16. Wadium przepada na rzecz Dozamel Sp. z o.o., jeżeli żaden z uczestników licytacji nie 

zaoferuje ceny nabycia minimum jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą. 

17. Wadium przepada w całości, jeżeli uczestnik wygra licytację i uchyli się od podpisania 

umowy oraz zapłaty ceny nabycia w terminie 7 dni od daty przetargu. 

18. Umowa sprzedaży przedmiotu przetargu zawarta będzie z chwilą przybicia. Wydanie 

przedmiotu umowy nastąpi, po zapłaceniu ceny nabycia. 

19. Dozamel Sp. z o.o. może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania 

przyczyny. 

 

 


