REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO
na sprzedaż samochodów ciężarowych
§1
Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż samochodów ciężarowych , odbędzie się zgodnie z poniższym regulaminem w dniu 22.11.2018, godz. 10:00
w siedzibie spółki w Elblągu ul. Szańcowa 1 I-piętro sala narad pokój 109.
§2
Regulamin uczestnictwa przetargu zwany dalej regulaminem określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu ustnego
na sprzedaż samochodów ciężarowych przez MPO Spółka z o.o. w Elblągu w likwidacji ul. Szańcowa 1.
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§3
Przetarg na sprzedaż samochodów ciężarowych ma formę przetargu ustnego (licytacji). Cena wywoławcza za dany pojazd została podana
w ogłoszeniu o przetargu ustnym.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu
terminie wskazanym w obwieszczeniu i okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty przed rozpoczęciem przetargu. Wadium musi być wpłacone
w kasie spółki w Elblągu ul. Szańcowa 1, lub na konto spółki do godz.9:00 dnia 22.11.2018. Wysokość wadium została podana w ogłoszeniu
o przetargu ustnym. Konto bankowe: Bank Millenium acc.: 83 1160 2202 0000 0000 6191 2664 .
Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny legitymować się dowodem osobistym. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedstawić aktualny odpis
z KRS-u, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a inne osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru.
Przedstawiciele osób prawnych występujących w przetargu winni legitymować się stosownym umocowaniem do występowania w przetargu w imieniu
osoby prawnej.
Uczestnicy przystępując do przetargu ustnego akceptują niniejszy regulamin, stan techniczny przedmiotu przetargu oraz warunki umowy stanowiącej
załącznik do niniejszego regulaminu.
Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach od 15.11.2018 do 22.11.2018 w siedzibie sprzedającego przy ul. Orlej 2, w dni robocze w godz.
od 09:00 do 13:00, informacje o pojazdach Jacek Zahorski - tel. 604-906-109.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte. Zakupione pojazdy nie podlegają reklamacji.
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§4
Przetarg na sprzedaż samochodów ciężarowych prowadzi komisja powołana przez Likwidatora Spółki.
Do obowiązków komisji należy m.in.: przygotować treść ogłoszenia, zamieszczenie ogłoszenia o przetargu, oraz przeprowadza licytacje, sporządza
protokół po zakończeniu licytacji i przedstawienie go do zatwierdzenia przez Likwidatora Spółki.
Komisja pełni swoje obowiązki od momentu jej powołania do dnia zatwierdzenia przez Likwidatora Spółki protokołu komisyjnego z przebiegu licytacji.
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
§5
Licytację rozpoczyna przewodniczący komisji przetargowej podając do wiadomości przedmiot licytacji ,jego cenę wywoławczą, termin uiszczenia
ceny nabycia.
Licytacja odbywa się poprzez podniesienie ręki i wskazanie sumy, za którą uczestnik licytacji chce nabyć jej przedmiot.
Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą, zwaną dalej „postąpieniem”.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż (kwota określona w ogłoszeniu o przetargu).
Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu wylicytowanej wartości zamyka przetarg i udziela przybicia
licytantowi, który zaofiarował najwyższą cenę. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż przedmiotu na rzecz nabywcy.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przeprowadzenia
przetargu.
§6
Wadium w pełnej wysokości zwraca się niezwłocznie po zakończeniu licytacji uczestnikom, którzy zaoferowali niższą cenę, a wadium wpłacili w kasie
firmy. Wadium wpłacone na konto, uznaje się za dokonane, po okazaniu przez wpłacającego poświadczenia wpłaty przez Bank lub po stwierdzeniu
wpłaty na konto tutejszej Spółki, zostaje ono zwrócone niezwłocznie na konto uczestnika po zaksięgowaniu go na koncie Spółki.
Wadium uczestnika, który wygrał licytację zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży .
3. Wadium zwraca się niezwłocznie, jeżeli MPO Spółka z o.o. w Elblągu w likwidacji ul. Szańcowa 1 odstąpi od przeprowadzenia przetargu.
Wadium przepada na rzecz MPO Spółka z o.o. w Elblągu w likwidacji ul. Szańcowa 1, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia
równej co najmniej cenie wywoławczej.
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.
Wydanie przedmiotu licytacji dla nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i okazaniu dowodu wpłaty.
W przypadku nieodebrania przedmiotu licytacji przez nabywcę w terminie 7 dni od uiszczenia wpłaty, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka
z o.o. w likwidacji ma prawo naliczyć opłatę za przechowanie powyższego przedmiotu według stawki w wysokości 30 zł za rozpoczętą dobę liczoną
od godziny 06:00 rano dnia następnego.
§7
MPO Spółka z o.o. w Elblągu w likwidacji ul. Szańcowa 1 zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Regulamin przetargu jest dostępny na stronie internetowej: www.mpoelblag.pl, www.biuletyn.abip.pl/mpoelblag.
W sprawach nieuregulowanych w „Regulaminie przetargu” zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

