
Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych 
w Radomiu 

ul. 25 Czerwca 66 
 

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda Ŝ 
następujących samochodów: 

 
L.p. Nazwa 

samochodu 
Typ Rok prod. Nr 

rejestacyjny 
Cena 
wywoławcza 

1. Polonez ATU 1,6 1998 WTH 0555 1120 zł 
2. Fiat  Punto  1998 RAA 850S 2450 zł 
3. Fiat  Punto  1998 RAA 180T 2240 zł 
 

1.Przetarg odbędzie się w dniu 06. 11. 2009r. o godz. 12.00 w Zespole Szkół 
Samochodowych  w Radomiu ul. 25 Czerwca 66. 

2.Przeznaczone do sprzedaŜy samochody moŜna oglądać od poniedziałku do piątku 
od godz. 7.00 – 14.30  na placu szkolnym przy ul. 25 Czerwca 66.                                   
Informacji udziela Dział Transportu tel. (48) 36 231 86 w. 48. 

3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  na wybrany 
samochód w dniu  05.11.2009r. w godz. 8.00  - 14.00 lub  w dniu przetargu                                     
w godz. 8.00 – 10.00 w  kasie szkoły. 

4. Zastrzega się prawo uniewaŜnienia przetargu bez podania przyczyny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informacje dotycz ące samochodu marki 
FSO Polonez ATU 1,6  

 
1. Przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2009r.o godz.12.00 w Zespole Szkół 

Samochodowych w Radomiu, ul. 25 Czerwca 66. 
2. Dane techniczne pojazdu: 

     -    Marka pojazdu                            FSO   Polonez 
-    Numer rejestracyjny                   WTH 0555 
-   Typ pojazdu                                ATU 1,6 

       -    Numer fabryczny                       SUPB30CEHWW155911 
- Numer silnika                            CE0441145 
- Rodzaj pojazdu                         osobowy 4 drzwiowy, nauka jazdy 
- Rok produkcji                            1998 
- Rodzaj silnika                            zapłon iskrowy 
- Pojemność silnika                     1598 cm³ 
- Moc silnika                                62 kW 
- Masa całkowita                         1550 kg 
- Kolor nadwozia                         srebrny z efektem optycznym 
- Wskazania licznika                   139830 km 
- Pierwsza rejestracja                  28.06.1999r. 

 
 
 

3. Cena wywoławcza  samochodu przeznaczonego do sprzedaŜy wynosi 1120                                           
zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia  zł). 

4. Ustala się post ąpienie  w wysokości  50  zł .                      
5. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie w kasie szkoły wadium                                    

w wysokości 100 zł w dniu  05.11.2009r. w godz. 8.00-14.00 lub w dniu przetargu                  
w godz. 8.00- 10.00. 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu powinien być przedłoŜony 
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

6. Samochód będzie udostępniony do oglądania na placu szkolnym przy ul. 25 
Czerwca 66 w godz. 7.00 –14.30. Informacji udziela Dział Transportu                        
tel. (48) 36 231 86 w.48 

7. Zastrzega się prawo uniewaŜnienia przetargu bez podania przyczyny. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Informacje dotycz ące samochodu marki 
Fiat Punto  1,1 KAT 

 
 
1. Przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2009r. o godz. 12.00 w Zespole Szkół                       

Samochodowych w Radomiu, ul. 25 Czerwca 66. 
2.  Dane techniczne pojazdu: 

     -   Marka pojazdu                         Fiat  
        -   Numer rejestracyjny                RAA 850S 

-   Typ pojazdu                             Punto 1,1 KAT 
-   Numer fabryczny                     ZFA176000001099417 
-   Numer silnika                          176B20008449727 
-   Rodzaj pojazdu                        osobowy 3 drzwiowy, nauka jazdy 
-   Rok produkcji                          1998 
-   Rodzaj silnika                          zapłon iskrowy R4 
-   Pojemność silnika                   1108 cm³ 
-   Moc silnika                              40 kW 
-   Kolor nadwozia                       czerwony 
-   Wskazania licznika                 150035 km 
-   Pierwsza rejestracja               14.09.1998r. 

 
3. Cena wywoławcza  samochodu przeznaczonego do sprzedaŜy wynosi                                       

2450 zł  (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt  zł). 
4. Ustala się post ąpienie  w wysokości 100  zł.                       
5.  Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie w kasie szkoły wadium                                   

w wysokości  200 zł w dniu  05.11.2009r.w godz.8.00- 14.00 lub w dniu przetargu             
w godz. 8.00 – 10.00. 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu powinien być przedłoŜony 
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

6. Samochód będzie udostępniony do oglądania na placu szkolnym przy ul. 25 
Czerwca 66 w godz. 7.00 – 14.30. Informacji udziela Dział Transportu                        
tel. (48) 36 231 86 w.48 

7. Zastrzega się prawo uniewaŜnienia przetargu bez podania przyczyny. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Informacje dotycz ące samochodu marki 
Fiat Punto 1,1 KAT 

 
 
1. Przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2009r. o godz. 12.00 w Zespole Szkół                       

Samochodowych w Radomiu, ul. 25 Czerwca 66. 
2.  Dane techniczne pojazdu: 

     -  Marka pojazdu                         Fiat  
        -  Numer rejestracyjny                RAA 180T 

-  Typ pojazdu                            Punto 1,1 KAT 
-  Numer fabryczny                    ZFA176000001120138 
-  Numer silnika                         176B20008449781 
-  Rodzaj pojazdu                      osobowy 5 drzwiowy, nauka jazdy 
-  Rok produkcji                        1998 
-  Rodzaj silnika                        zapłon  iskrowy 
-  Pojemność silnika                 1108 cm³ 
-  Moc silnika                             40 kW 
- Kolor nadwozia                       biały 
- Wskazania licznika                 163851 km 
- Pierwsza rejestracja                07.10.1998r. 

 
3. Cena wywoławcza  samochodu przeznaczonego do sprzedaŜy wynosi 2240                                                

zł (słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści zł). 
4. Ustala się post ąpienie  w wysokości  100 zł.                       
5.  Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie w kasie szkoły wadium                                    

w wysokości 200 zł w dniu  05.11.2009r. w godz.8.00-14.00 lub w dniu przetargu                
w godz. 8.00-10.00. 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu powinien być przedłoŜony 
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

6. Samochód będzie udostępniony do oglądania na placu szkolnym przy ul. 25 
Czerwca 66 w godz. 7.00 – 14.30. Informacji udziela Dział Transportu                        
tel. (48) 36 231 86 w.48 

7. Zastrzega się prawo uniewaŜnienia przetargu bez podania przyczyny. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



REGULAMIN II PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDA ś 
SAMOCHODÓW 

 
§ 1. 

Organizatorem II ustnego przetargu (licytacji), zwanego dalej „przetargiem” jest 
Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu. 

 
§ 2. 

 II przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2009r., zgodnie z ogłoszeniem na stronie                     
internetowej www.zss.radom.pl, ogłoszeniem prasowym zamieszczonym                                 
w „ANONSACH” z dnia 20.10.2009r. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego. 

§ 3. 
Przetarg na sprzedaŜ samochodów ma formę publicznego przetargu ustnego 
(licytacji), określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11.08.2004r.                          
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego 
powierzonego jednostkom budŜetowym, zakładom budŜetowym i gospodarstwom 
pomocniczym (Dz.U.Nr 191, poz.1957). 
 

§ 4. 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z niniejszym 
regulaminem oraz wpłacenie wadium w wysokości i terminie wskazanym                            
w obwieszczeniu i okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty przed otwarciem 
przetargu. 

2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. 
3. Wadium złoŜone przez  nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. 
4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeŜeli: 

a. Ŝaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, 
b. uczestnik przetargu, który wygrał, uchyli się od zawarcia umowy. 

 
 

§ 5. 
1. Przetarg przeprowadza Komisja złoŜona z pięciu osób wyznaczonych przez 

Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych, z których jedna pełni funkcję 
przewodniczącego.  

2. Komisja pełni swoje obowiązki od momentu jej powołania, tj. od dnia  06.03.2009r.  
do dnia zatwierdzenia przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych protokołu 
komisyjnego przebiegu licytacji. 

3. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji         
przetargowej oraz ich małŜonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo. 

 
§ 6. 

Przewodniczący Komisji ogłasza otwarcie przetargu ustnego w drodze publicznej 
licytacji zaznaczając, Ŝe jest to I lub II. 
Po otwarciu przetargu prowadzący przetarg podaje do wiadomości: 

a. przedmiot przetargu, 
b. cenę wywoławczą, 
c. wysokość wadium, 
d. termin uiszczenia ceny nabycia, 



e.  zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, które zaszły po 
ogłoszeniu przetargu. 

 
Przewodniczący Komisji sprawdza osoby, które wpłaciły wadium i stawiły się celem 
wzięcia udziału w przetargu. 
Po w/w czynnościach odczytuje się listę osób uprawnionych do uczestnictwa                               
w przetargu. 
 

§ 7. 
1. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 
2. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny majątku trwałego 

przeznaczonego do sprzedaŜy. 
3. Wysokość minimalnego postąpienia ustala się następująco dla 

poszczególnych samochodów: 
1. Polonez ATU 1,6;rok prod. 1998; WTH 0555 – 50 zł, 
2. Fiat Punto 1,1;rok prod. 1998; RAA 850S – 100 zł, 
3. Fiat Punto 1,1 ; rok prod. 1998; RAA 180T – 100 zł, 
 

4. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik 
zaoferował cenę wyŜszą. 

5. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim 
ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował 
najwyŜszą cenę. Z chwilą przybicia następuje sprzedaŜ majątku trwałego na 
rzecz nabywcy. 

6. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu 
przetargu, lecz w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni od przeprowadzenia 
przetargu. 

7. Wydanie samochodu nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny 
nabycia. 

 
§ 8. 

1. Komisja przetargowa sporządza z jego przebiegu protokół, który powinien 
zawierać: 

a. określenie miejsca i czasu oraz rodzaj przetargu, 
b. imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg, 
c. wysokość ceny wywoławczej, 
d. najwyŜszą cenę zaoferowaną za przedmiot przetargu,  
e. imię, 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 przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie 

komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona jako nabywca. 
 

§ 9. 
Organizator przetargu moŜe go uniewaŜnić lub odwołać bez podania przyczyny.  


