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Harmonogram licytacji. 

 

1. Licytacja odbywa się ustnie.  

2. Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy złożą oświadczenie o zapoznaniu się   

    ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu licytacji stanowiące załącznik nr 3  

    do niniejszego Regulaminu.  

3. Przed rozpoczęciem licytacji członkowie komisji przetargowej zbiorą informacje  

    o danych osobowych uczestników przetargu: 

     - spiszą nr dowodów osobistych,  

     - zbiorą pełnomocnictwa (jeżeli takie będą) oraz w przypadku osób prawnych i  

        innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej –  

        aktualne wypisy z właściwych rejestrów, 

      - Komisja sprawdzi prawidłowość wniesienia wadium oraz złożenia   

        oświadczenia stanowiącego złącznik nr 3 do Regulaminu.  

4. Uczestnicy, którzy nie wnieśli wadium lub nie złożyli oświadczenia podlegają  

    wykluczeniu z udziału w licytacji.  

5. Cena wywoławcza: 21.300,00 zł brutto.  

6. minimalna wysokość zwiększenia oferty korzystniejszej w stosunku do poprzednio  

     złożonej wynosi 100,00 zł lub jej krotność. 

7. Cena za przedmiot licytacji zaproponowana przez uczestnika przestaje wiązać,  

    gdy inny uczestnik zaproponuje cenę wyższą.  

8. Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie stawki wyższe, do czasu  

     trzykrotnego wywołania ceny przez prowadzącego licytację.  

     Brak zgłoszeń po trzykrotnym wywołaniu ceny uznaje się za przybicie  

     z uczestnikiem, który zaproponował najwyższa cenę za przedmiot przetargu.  

     Po drugim wezwaniu do złożenia oferty korzystniejszej, prowadzący licytację   

     uprzedzi uczestników, że kolejne wezwanie będzie ostatnim i w przypadku braku   

     oferty  z wyższą ceną udzielone zostanie przybicie uczestnikowi, który zaoferował   

     najwyższą cenę.   Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży  

     licytowanego pojazdu.  

9. Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych  

     z przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu.  
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10. Stawienie się jednego uczestnika pozwala na przeprowadzenie licytacji,  

       pod warunkiem, że zaproponuje on cenę równą cenie wywoławczej.  

11. Po zamknięciu licytacji nabywca zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży.  

12. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 3 dni od daty  

       zakończenia licytacji na rachunek WORD w Lesznie BZ WBK S.A. O/Leszno,  

       61 1090 1245 0000 0000 2403 8961 lub w kasie WORD Leszno. 

        Na poczet ceny jest zaliczone wpłacone wadium.  

13. Nabywca, który w określonym terminie nie uiści ceny nabycia traci wpłacone   

       wadium oraz prawo do kupna wynikające z przybicia. 


