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Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia nr 09/2018 Dyrektora  

WORD Leszno 
z dnia 4 października 2018 r. 

Regulamin Aukcji publicznej  
ustnej i nieograniczonej 

na sprzedaż pojazdu typu BUS, stanowiącego własność WORD Leszno  
wycofanego z procesu przeprowadzania egzaminów państwowych  

na prawo jazdy . 
  

 
 

§ 1 
Sprzedaż pojazdu ustalonego zarządzeniem Dyrektora WORD w Lesznie nr 09/2018 z dnia  
4 października 2018 r., będzie miała charakter publiczny i odbędzie się w formie ustnej aukcji 
nieograniczonej, zwanego dalej licytacją. 
 
 

§ 2 
Pojazd podlegający licytacji to: 
             Renault Trafic 1.9 dCi MR 01 E3 3.0t Wersja L L1H1P1  ; poj. 1870 cm3; moc 74 kW;  
             nr rej. PL21755; rok 2004;  

  data I rej. 10-12-2004; nr oceny technicznej AF 207-2018; przebieg 87 659 km; 
  cena wywoławcza: 21 300,00  zł brutto 

 
 

§ 3 
Do przeprowadzenia i nadzorowania licytacji upoważnia się członków komisji przetargowej 
powołanej zarządzeniem Dyrektora WORD w Lesznie nr 09/2018 z dnia 4 października 2018r. 
Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji przetargowej. 
 
 

§ 4 
1. Ustala się termin licytacji na dzień 19.10.2018 r. o godz. 900. 
2. Pojazd będący przedmiotem licytacji oraz wycenę rzeczoznawcy można oglądać w dniach              

6.10.2018 r. w godz. 900-1200, 17.10.2018 r. w godz. 900-1200 oraz 19.10.2018 r. w godz. 700-
830 wyłącznie w siedzibie i w obecności pracownika WORD Leszno, ul. Opalińskich 1A, 64-
100 Leszno.  

3. Licytacja pojazdu odbędzie się w sali szkoleniowej Nr 14 (I piętro) Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Lesznie przy ul. Opalińskich 1A.  

 
 

§ 5 
1. Jako cenę wywoławczą ustala się wartość wyceny pojazdu ustaloną przez rzeczoznawcę 

PZM i zaokrągloną do równych kwot tj. kwotę 21.300 zł brutto ( wycena Nr: AF 207-2018 z 
dnia 20.09.2018 roku) dla: 
  - samochód osobowy typu bus –dla Renault Trafic,  nr rej: PL21755,  

 
2. Kserokopia oceny technicznej (wyceny) potwierdzona za zgodność  z oryginałem wyceny 

stanowi załącznik do protokołu z licytacji. 
 

§ 6 
1. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wniesienie wadium w wysokości: 

600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100 gr). 
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2. Wadium wnosi się w gotówce w Kasie WORD Leszno Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego  w Lesznie przy ul. Opalińskich 1A  w dniu 19.10.2018 r. w godzinach od 730  
do 900   lub zaksięgowanym przelewem na rachunku WORD w Lesznie – konieczne jest 
wskazanie w tytule przelewu: „wadium na poczet Renault Trafic  nr rej. PL21755”, 
tj.  BZ WBK S.A. O/Leszno, 61 1090 1245 0000 0000 2403 8961. 

 
§ 7 

Po zakończeniu licytacji wadium podmiotu wygrywającego licytację zostaje zaliczone na 
poczet ceny, a wadia pozostałych oferentów zostaną zwrócone w terminie 7 dni od 
udzielenia przybicia. 

 
 

§ 8 
1. Sprzedawca po zakończeniu całej sesji licytacyjnej wystawia nabywcy rachunek sprzedaży 

nabytego pojazdu, na podstawie którego nastąpi wpłata kwoty zakupu w ciągu 3 dni od dnia 
licytacji.  

2. Wpłatę można dokonać bezpośrednio po otrzymaniu rachunku sprzedaży 
w Kasie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie przy ul. Opalińskich 1A  lub 
przelewem  na rachunek WORD w Lesznie, tj.  BZ WBK S.A. O/Leszno, 61 1090 1245 0000 
0000 2403 8961. 

3. Wydanie pojazdu nastąpi po przedstawieniu oryginału dowodu wpłaty lub potwierdzonego 
za zgodność z oryginałem (przez nabywcę). 

 
§ 9 

1. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na 
poczet ceny zakupu.  

2. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana 
uchyla się od wpłacenia kwoty zakupu w terminie 3 dni (od licytacji).  

3. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje 
ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. 

 
§ 10 

1. Osoby reprezentujące osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej mogą 
uczestniczyć w licytacji po przedstawieniu specjalnego pełnomocnictwa, którego wzór 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu uprawniającego do reprezentowania                  
i zaciągania zobowiązań w jej imieniu.  

2. Osoby reprezentujące firmy (spółki osobowe albo kapitałowe) mogą licytować, jeżeli 
uprawnienie do reprezentowania spółki i zaciągania zobowiązań w jej imieniu wynika wprost 
z odpisu właściwego rejestru (dokument niezbędny do wglądu dla komisji przetargowej) lub                        
po przedstawieniu specjalnego pełnomocnictwa, którego wzór stanowi załącznik nr 1                 
do niniejszego regulaminu.  

§ 11 
1. Oferentom wydaje się karty do licytowania zawierające min.: numer porządkowy 

karty/oferenta, firmę/imię i nazwisko, siedzibę/adres zamieszkania, miejsce na adnotacje 
komisji przetargowej co do udziału w licytacji, podpis oferenta oraz pieczęć firmową WORD 
Leszno i podpis przewodniczącego komisji. 

2. Wzór karty do licytowania określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 
3. Karty do licytowania wypełnia komisja przetargowa w oparciu o dane spisane z okazanych 

dokumentów osobistych licytujących i/albo odpisu z właściwego rejestru.  
4. Odpisy z właściwego rejestru nie mogą być wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed datą 

licytacji. Dopuszcza się przedstawienie kserokopii odpisów z właściwego rejestru 
podpisanych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, w przypadku złożenia 
kserokopii do protokołu z licytacji. 
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5. Na koniec licytacji wszystkie karty składa się do protokołu po zatwierdzeniu (przez złożenie 
podpisów przez wszystkich członków komisji przetargowej). 

 
§ 12 

1. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia licytacji. 
2. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny pojazdu przeznaczonego do sprzedaży. 
3. Oferent chcący w toku licytacji złożyć ofertę korzystniejszą zobowiązany jest podwyższyć 

cenę nabycia w stosunku do poprzedniego co najmniej o kwotę: 
100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100 gr) lub jej krotność. 

4. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, gdy inny uczestnik zaoferował cenę 
wyższą. 

5. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu 
zamyka licytację i udziela przybicia licytantowi, który zaofiarował najwyższą cenę. 

6. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż pojazdu na rzecz nabywcy. 
7. Nabywca, który w terminach określanych par. 8 ust. 1 nie uiści ceny nabycia, traci prawa 

wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 
8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny 

nabycia i po przedstawieniu oryginału dowodu wpłaty lub zaksięgowanego przelewu na 
rachunku bankowym WORD w Lesznie. 

 
§ 13 

1. Sprzedający zastrzega, że ogłoszenie, warunki i regulamin aukcji mogą być zmienione lub 
odwołane  
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu przetargu ustnego, 
publicznego i nieograniczonego 

na sprzedaż pojazdu WORD Leszno  
wycofanego z procesu przeprowadzania  

egzaminów państwowych na prawo jazdy 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

My/ja (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego) 
 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa i siedziba firmy, regon):  
 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 
Udzielam pełnomocnictwa Panu/Pani ………………………………….………………………………, 
adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………,  
PESEL ………………………………………..…………, legitymującemu się dowodem osobistym 
nr ………….………, do reprezentowania firmy/osoby fizycznej* …………………..………………, 
w związku z licytacją pojazdu wycofanego z procesu przeprowadzania egzaminów 
państwowych na prawo jazdy przez WORD Leszno do oględzin, oceny, oferowania ceny 
zakupu oraz dokonania zakupu w drodze licytacji pojazdu i na rzecz firmy jaką reprezentuję. 
 
 

Podpisano: 
 
 

………………………………………………………………………………………. 

 
Informacja o opłacie skarbowej: 
 
………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  

 do Regulaminu przetargu ustnego, 

 publicznego i nieograniczonego 

 na sprzedaż pojazdu WORD Leszno  

 wycofanego z procesu przeprowadzania  

 egzaminów państwowych na prawo jazdy 

  

KARTA DO LICYTACJI 

Pieczęć firmowa sprzedającego Numer karty i oferenta 

    

Imię i nazwisko/Nazwa oferenta Adres zamieszkania/siedziba oferenta 

    

Osoba upoważniona do licytowania Inne 

    

Adnotacje dotyczące wygranych licytacji 

  
 

Czytelny podpis osoby licytującej  ……………………………………. 

Leszno, dnia ……………….…………... Kartę wydał ……………………… 

Podpis przewodniczącego komisji ……………………………………. 

Podpis członka komisji ……………………………………. 

Podpis członka komisji ……………………………………. 
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Załącznik nr 3  

do Regulaminu aukcji ustnej, 

publicznej i nieograniczonej 

na sprzedaż pojazdu WORD Leszno  

wycofanego z procesu przeprowadzania  

egzaminów państwowych na prawo jazdy 

 

OŚWIADCZENIE 

Aukcja ustna na sprzedaż samochodu osobowego 

Renault Trafic 1.9 dCi MR 01 E3 3.0t Wersja L L1H1P1  ; poj. 1870 cm3; moc 74 kW;  

 nr rej. PL21755; rok 2004 

Nabywca : 

…………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Przystępując do udziału w aukcji na sprzedaż w/w pojazdu oświadczam, że:  

1. Zapoznałem się z regulaminem aukcji, a w szczególności ze wzorem umowy i  

    nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.  

2. Zapoznałem się ze stanem prawnym i technicznym w/w pojazdu będącej przedmiotem  

    licytacji i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń  

3. W przypadku wygrania aukcji zobowiązuje się do niezwłocznego podpisania umowy  

    zgodnie ze wzorem.  

 

        ……………………………   
                    podpis 
 


