
REGULAMIN 
 

pracy Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargu              
na sprzedaż nieruchomości rolnych zabudowanych, położonych                     

na działkach nr 7/12 w obrębie Bagdad, gmina Wyrzysk 
 
 

Przepisy ogólne 
 

1. Komisja przetargowa zostaje powołana przez Zarząd Stadniny 
Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o. 

2. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania. 
3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący powoływany przez Zarząd 

Spółki. 
4. Członkowie Komisji obowiązani są rzetelnie i obiektywnie 

wykonywać swoje obowiązki w oparciu o obowiązujące przepisy 
prawa. 

Zadania Komisji 
 

5. Do zadań Komisji należy: 
1) Sporządzenie wykazu nieruchomości będących przedmiotem 

sprzedaży. 
2) Ogłoszenie w/w wykazu zgodnie z przepisami. 
3) Przygotowanie tekstu ogłoszenia o przetargu. 
4) Ogłoszenie przetargu ustnego. 
5) Przeprowadzenie przetargu. 
6) W przypadku nierozstrzygnięcia przetargu ogłoszenie 

kolejnego przetargu. 
7) Sporządzenie protokołu z przetargu. 
8) Przedłożenie wyniku przetargu do zatwierdzenia Zarządowi 

Spółki. 
 

Tryb pracy Komisji w trakcie przetargu 
 

6. Przed otwarciem przetargu uczestnicy zobowiązani są do złożenia 
na piśmie do protokołu Komisji Przetargowej: 
a) dowód wniesienia wadium, 
b) złożyć oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym          

i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu, 
c) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu 

i że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi 
roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu przetargu, 

d) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia         
o przetargu, jego warunkami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń. 



7. Przetarg przeprowadza się, jeżeli stawił się chociażby jeden 
uczestnik przetargu. 

8. Przewodniczący Komisji rozpoczyna przetarg od stwierdzenia 
prawidłowości ogłoszenia przetargu i przekazania uczestnikom 
przetargu informacji wynikających z ogłoszenia o przetargu. 

9. Przewodniczący sprawdza, czy wadia zostały wniesione we 
właściwym terminie, miejscu i formie. 

Wywołanie licytacji następuje przez ogłoszenie ceny wywoławczej, po 

czym Przewodniczący wzywa uczestników przetargu do zgłaszania 

postąpień. Minimalne postąpienie wynosi 5 000,00 zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych 00/100). 

10. Przewodniczący Komisji ogłasza kolejne postąpienia zgłaszane 
ustnie przez uczestników przetargu. 

11. Po ustaniu postąpień Przewodniczący informuje uczestników 
przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny 
dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje 
trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka licytację. Licytację 
wygrywa uczestnik przetargu, który zgłosił najwyższą cenę. 

12. Jeżeli mimo trzykrotnego ogłoszenia ceny wywoławczej żaden      
z uczestników przetargu nie zgłosił postąpienia, Przewodniczący 
zamyka przetarg. 

13. Po zamknięciu licytacji Przewodniczący Komisji ogłasza imię          
i nazwisko albo firmę uczestnika przetargu, który wygrał licytację. 

14. Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli: 
1) nikt nie stawił się na przetarg ustny, 
2) żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia 

ponad ceną wywoławczą. 
15. Po zamknięciu przetargu Komisja sporządza protokół przetargu       

i przedstawia wynik przetargu do zatwierdzenia Zarządowi Spółki. 
 
 

Postanowienia końcowe 
 
16. Komisja kończy działalność w dniu zawarcia umowy                       

z uczestnikiem przetargu, który wygrał licytację. 
 

 
 
 

Dobrzyniewo, dnia 25.09.2019 r. 


