
ZARZĄDZENIE NR 14/2015
WÓJTA GMINY PYSZNICA

z dnia 16 lutego 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2013 r.  poz. 
594, z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy  Pysznica w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 
przetargu

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję w składzie:

1. Aleksander Jabłoński – Przewodniczący

2. Beata Kuziora - Sekretarz

3. Mariusz Sałach – Członek

do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego w dniu 17-02-2015 r. na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Pysznica wykazanych w ogłoszeniu przetargowym stanowiącym załącznik Nr 1 do 
zarządzenia.

§ 2. Zatwierdzam regulamin pracy Komisji stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Tadeusz Bąk
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2015

Wójta Gminy Pysznica

z dnia 16 lutego 2015 r.

Wójt Gminy Pysznica
Ogłasza przetarg nieograniczony pisemny

na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Pysznica

Lp Położenie Nr 
działki

Nr Kw Pow. 
Dz.

Przezn.
W MPZ lub 
decyzja.

Cena
wywoławcza
w zł.

Kwota 
wadium
w zł

Termin 
zagospodarowania Uwagi

2 Pysznica 1277/11 TB1S/00018754/9 0,6734 Budownictwo
usługowe

75.000 10.000 Do końca 2016 r

3 Pysznica 1277/13 TB1S/00018754/9 0,6175 Budownictwo
usługowe

70.000 10.000 Do końca 2016 r

Oferty pisemne należy składać w terminie do 13-02-2015 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie 
Urzędu Gminy w Pysznicy

UWAGA: na kopercie należy umieścić informację : „Otworzyć w dniu przetargu tj. 17-02-2015 r.”

Oferta powinna zawierać :

1) Imię i nazwisko oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba

prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia oferty;

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez

zastrzeżeń;

4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5) Rodzaj zamierzonej inwestycji:

- powierzchnia i rodzaj zabudowy (budynki ,budowle),

- profil prowadzonej działalności,

- termin ukończenia realizacji inwestycji i rozpoczęcie działalności,

- przewidywana liczba zatrudnionych osób,

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Wadium w wysokości uwzględnionej w tabeli należy wpłacić w terminie do 13-02-2015 r. na konto Urzędu Gminy 
w Pysznicy Nr 36 9434 1025 2006 1695 1311 0002 BS Tarnobrzeg o/ Nisko.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, 
pozostałym uczestnikom wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

W przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Gminy 
Pysznica.

W przypadku wpłaty wadium przez Internet konieczne jest przedłożenie zaświadczenia z banku o potwierdzeniu 
wpłaty.

Osoba reprezentująca w przetargu inną osobę fizyczną lub prawną powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo lub 
upoważnienie do reprezentowania.

Część jawna (otwarcie ofert) nastąpi w dniu 17-02-2015 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy w Pysznicy ul. 
Wolności 277.

Gminie przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
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Bliższych informacji na temat działki przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać do dnia 6-02-215 r. w UG 
Pysznica, ul. Wolności 277 pok. Nr 5 lub tel. 0-15 841-01-02 w godz. pracy Urzędu.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2015

Wójta Gminy Pysznica

z dnia 16 lutego 2015 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI

powołanej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego

1. Komisja powołana w celu realizacji Uchwały Rady Gminy Pysznica w sprawie wyrażenia zgody na 
rozdysponowanie nieruchomości w drodze przetargu i rozpoczyna działalność z dniem jej powołania.

2. Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz. U. z 2014 r.  poz. 518, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego 
regulaminu.

3. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący.

4. Członkowie Komisji

- udzielają wyjaśnień dotyczących nieruchomości objętych przetargiem,

- oceniają prawidłowość ogłoszenia przetargu,

- oceniają prawidłowość wpłaty wadium przez oferentów,

- w przypadku nieprawidłowości ze strony oferenta decyduje o niedopuszczeniu do przetargu,

- rozstrzygają spory wynikłe w przetargu ustnym-licytacji,

5. Członkowie Komisji przeprowadzają przetarg pisemny wyłaniając najkorzystniejszą ofertę.

Na ocenę oferty składa się:

A Oferowana cena 70 %

B Powierzchnia zabudowy ( budynkami) 30%

Obliczenie :

A = cenę oferty badanej: najwyższa zaoferowana cena x 70 = ( %)

B = powierzchnię oferty badanej: największa powierzchnia zabudowy x 30 = ( %)

6. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów.

W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując oferentom informacje, o których 
mowa w § 16 pkt 1-3 i 8-10.tj :

1) danych wymienionych w art. 35 ust. 2 oraz o cenie wywoławczej;

2) obciążeniach nieruchomości;

3) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;

8) sposobie ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego;

9) skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
gruntowej;

10) zastrzeżeniu, że właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Komisja przetargowa:

1) podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody, o których mowa w § 17 ust. 3;

2) dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły 
oferty;

3) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
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4) weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;

5) zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;

6) zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

7. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

1) nie odpowiadają warunkom przetargu;

2) zostały złożone po wyznaczonym terminie;

3) nie zawierają danych wymienionych w § 17 ust. 2 lub dane te są niekompletne;

4) do ofert nie dołączono dowodów, o których mowa w § 17 ust. 3;

5) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

8. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera 
najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert,

W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do 
oferentów, którzy złożyli te oferty.

Komisja zawiadamia oferentów, o których mowa w ust. 2, o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im 
zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej 
najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych 
postąpień. Przepisy § 14 stosuje się odpowiednio.

9. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu 
w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

10. Komisja zakończy prace w dniu podpisania umowy notarialnej kupna sprzedaży nieruchomości.

11. Sekretarz Komisji zapewnia prawidłową dokumentację prac Komisji i pisemność postępowania Komisji, zgodnie 
z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
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