
 1 

 
Załącznik 

do Zarządzenia Nr 7/2022  
Podkarpackiego Wojewódzkiego  

Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
 z dnia 17.05.2022 r. 

WAD.2613.2.2022 
 

 
REGULAMIN AUKCJI 

 
 
w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia aukcji na sprzedaż składników 

rzeczowych majątku ruchomego: 

 

1. Samochód marki Skoda Fabia, silnik o poj. 1.2 dm3 Pb95, rok produkcji 2008,  

nr rej. RZ 84471, kolor czerwony, 

2. Samochód marki Skoda Fabia, silnik o poj. 1.2 dm3 Pb95 rok produkcji 2008,  

nr rej. RZ 84473, kolor czerwony, 

3. Samochód marki Fiat Panda, silnik o poj. 1.1 dm3 Pb95, rok produkcji 2007,  

nr rej. RZ 78396, kolor biały 

  

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu 

Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004, Dz.U. z 2021 poz. 578). 

 

I. Tryb postępowania: 

Postępowanie jest prowadzone w trybie aukcji i jest jawne. 

 

II. Cel postępowania: 

Celem postępowania jest: 

1. Sprzedaż pojazdów samochodowych. 

2. Uzyskanie najwyższej ceny sprzedaży. 

 

III. Organizator: 

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie 

2. Organizator powołał do przygotowania i przeprowadzenia procesu zbycia samochodu 

osobowego trzyosobową komisję. 
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IV. Przedmiot aukcji i jego cena: 

 

1. Samochód marki Skoda Fabia, silnik o poj. 1.2 dm3 Pb95, rok produkcji 2008,  

nr rej. RZ 84471, przebieg 125361 km, kolor czerwony. cena wywoławcza 4620,00 zł 

 

2. Samochód marki Skoda Fabia, silnik o poj. 1.2 dm3 Pb95 rok produkcji 2008,  

nr rej. RZ 84473, przebieg 119833 km, kolor czerwony, cena wywoławcza 5020,00 zł 

 

3. Samochód marki Fiat Panda, silnik o poj. 1.1 dm3 Pb95, rok produkcji 2007,  

nr rej. RZ 78396, przebieg 104414 km, kolor biały, cena wywoławcza 4320,00 zł 

 

V. Uczestnicy aukcji: 

1. W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie 

posiadające osobowości prawnej. 

2. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba 

umocowana, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwo. 

 

VI . Przygotowanie i prowadzenie aukcji: 

1. Przed przystąpieniem do aukcji uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z warunkami aukcji. 

2. Przed przystąpieniem do aukcji uczestnik może zapoznać się z przedmiotem aukcji w dniach 

od 24.05.2022 r. do 26.05.2022 r. w godzinach od 08:00 do 15:00 w miejscu parkowania – 

Rzeszów, ul. Langiewicza 28. 

3. Przed przystąpieniem do aukcji oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości 10 % 

ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 02.06.2022 r. do godziny 9ºº,w kasie WIORiN  

w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 28. 

4. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.  

5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. 

6. Do aukcji dopuszczone zostaną osoby/podmioty, które spełnią łącznie niżej wskazane 

warunki:  

- wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 02.06.2022 r. 

do godziny 9ºº, w kasie WIORiN w Rzeszowie i w dniu aukcji okażą oryginał dowodu 

wpłaty wadium lub jego czytelną kserokopię organizatorowi aukcji, 

- złożą pisemną informację zawierającą imię i nazwisko, aktualny adres, telefon lub 

nazwę/firmę i siedzibę ( jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot), 
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- złożą pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem faktycznym i prawnym 

samochodu i warunkami aukcji oraz nie wnoszą do nich zastrzeżeń albo pisemne 

oświadczenie, że zapoznali się z warunkami aukcji i przyjmują je bez zastrzeżeń oraz 

ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin 

samochodu będącego przedmiotem aukcji, 

- osoby fizyczne/reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów wylegitymują się 

ważnym dowodem tożsamości, 

- reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów przystępujący do aukcji przedłożą 

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej - wydane nie później niż 3 miesiące przed datą aukcji,  

w przypadku kserokopii- powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika aukcji - zgodnie z zasadami 

reprezentacji . 

7. Aukcja odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022 r.. o godzinie 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, ul. Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, 

w sali konferencyjnej (parter, nr 11).  

8. Aukcja odbywa się ustnie. 

9. Wylicytowana stawka stanowić będzie cenę nabycia samochodu osobowego. 

10. Do prowadzenia aukcji wyznacza się przewodniczącego komisji zwanego dalej 

„prowadzącym aukcję”. 

11. Prowadzący aukcję otwiera aukcję i podaje licytantom do wiadomości: 

a) przedmiot aukcji, 

b) cenę wywoławczą, 

c) warunki dotyczące wysokości postąpienia (nie mniej niż jeden procent ceny wywoławczej                

i nie więcej niż wysokość wadium), 

d) termin uiszczenia ceny nabycia, 

e) zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, które zaszły  

po ogłoszeniu o aukcji, 

f) nazwy(firmy) lub imiona i nazwiska licytantów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni 

do aukcji. 

12. Przystąpienie jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji. 

13. Zaoferowana cena przez licytanta aukcji przestaje wiązać, gdy inny licytant zaoferuje cenę 

wyższą. 
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14. Uczestnicy aukcji zgłaszają ustnie stawki wyższe o kwotę postąpienia,  

do czasu trzeciego ogłoszenia ceny przez prowadzącego aukcję. Brak zgłoszeń po trzecim 

ogłoszeniu ceny uznaje się za przybicie z uczestnikiem, który zaproponował najwyższą cenę za 

przedmiot aukcji. Po drugim wezwaniu do postąpienia, prowadzący aukcję uprzedzi 

uczestników, że kolejne wezwanie będzie ostatnim i w przypadku braku oferty z wyższą ceną 

udzielone zostanie przybicie licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę. 

15. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. 

 

VII . Postanowienia końcowe: 

1. Komisja przeprowadzająca aukcję sporządza protokół, w który zawiera: 

- miejsce i czas aukcji, 

- przedmiot aukcji, 

- wysokość ceny wywoławczej, 

- zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o aukcji, 

- najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży, 

- imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę nabywcy, 

- wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny, 

- termin uiszczenia ceny nabycia, 

      -    wnioski i oświadczenia członków komisji przetargowej, 

     -     imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji. 

2. Protokół z przeprowadzonej aukcji podpisuje przewodniczący i członkowie komisji,  

a zatwierdza go Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

3. Organizator może unieważnić aukcję, jeżeli uzna, iż zostały naruszone zasady określone  

w niniejszym regulaminie  

4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia 09.06.2022 r. (do 7 dni) 

5. Aukcję ogłasza się co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia 

postępowania. 

6. Ogłoszenie powinno zawierać: 

-  nazwę jednostki, 

-  miejsce aukcji i termin aukcji, 

- rodzaj, typy i ilość składników rzeczowych majątku ruchomego, będących przedmiotem 

sprzedaży, 

- miejsce i termin, w którym można obejrzeć składniki rzeczowe majątku ruchomego, będących 

przedmiotem sprzedaży, 
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-  cenę wywoławczą aukcji, 

-  warunki dotyczące wysokości postąpienia, 

-  wysokość wadium oraz formę i termin jego wniesienia, 

- termin uiszczenia ceny nabycia, 

- termin wydania przedmiotu sprzedaży 

7. WIORiN w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do zmiany warunków aukcji albo jej odwołania, 

zamknięcia bez podania przyczyny. 

8. Przedmiot aukcji zostanie wydany nabywcy po uprzedniej wpłacie całej ceny nabycia. 

9.Pozostałym uczestnikom aukcji wadium zostanie zwrócone po zamknięciu, odwołaniu, 

unieważnieniu aukcji do 02.06.2022 r.  

10. Wszelkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży obciążają w całości nabywcę. 

 

 

Zatwierdzam 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 

Rzeszów,   17.06.2022 r. 


