105.Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny ZOZ

Żary, dnia 13.12.2017 r.

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią w Żarach
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
68-200 Żary, ul. Domańskiego 2,
tel. 68 470-78-10, fax 68 470-78-15, e-mail: przetargi@105szpital.pl
ogłasza drugi pisemny przetarg na sprzedaż samochodu sanitarnego Volkswagen Crafter 35
I.

II.

Przedmiot przetargu:
Samochód sanitarny:
 Marka i typ pojazdu: Volkswagen Crafter 35
 Pojemność 1968 cm3 moc 120 kW - disel
 Numer rej. FZA 03105
 Numer identyfikacyjny WVIZZ2EZD6004452
 Rok produkcji: 2012
 Pojazd uszkodzony (powypadkowy)
Tryb przetargu:
Pisemny przetarg nieograniczony.
Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi
zawierać następujące dane oferenta:
1) imię i nazwisko lub nazwę firmy,
2) adres siedziby oferenta,
3) numer telefonu,
4) numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON,
5) datę sporządzenia oferty,
6) oferowaną cenę brutto,
7) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami
przetargu,
8) dowód wpłacenia wadium.

III. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży:
Cena wywoławcza przy sprzedaży samochodu Volkswagen Crafter 35 wynosi 7.000,00 zł.
brutto.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 700,00 zł.
Wadium należy wnieść w terminie do 28.12.2017 roku do godz. 1100 ,w pieniądzu w formie
przelewu na rachunek bankowy: 92 1130 1222 0030 2003 2620 0002 lub w kasie 105.
Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach ul. Domańskiego 2.
Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostały
odrzucone zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub
odrzuceniu oferty. Wadium oferenta, z którym zostanie zawarta umowa sprzedaży – zostanie
zarachowane na poczet ceny sprzedaży.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od
zawarcia umowy kupna - sprzedaży.
IV. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej, opieczętowanej kopercie w jednym egzemplarzu. Oferta
powinna być zaadresowana na adres:
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„Oferta na zakup samochodu Volkswagen Crafter 35”.
Nie otwierać przed 28.12.2017 r. do godziny 1200.

Ofertę należy przesłać pod wskazany adres lub złożyć w siedzibie 105. Kresowego Szpitala
Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach ul. Domańskiego 2 (Kancelaria Ogólna bud.
nr 12).
Ostateczny termin składania ofert ustala się na 28.12.2017 roku do godziny 1100.
Oferty złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa
zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty,
z kwotą postąpienia nie niższą niż 100,00 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa
o terminie dodatkowego przetargu.
V.

Miejsce i termin przeprowadzenia postępowania przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 28.12.2017 r. o godz. 1200, w sali
konferencyjnej bud. nr 23 w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w
Żarach ul. Domańskiego 2.
Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.

VI. Miejsce i termin udostępnienia do obejrzenia przedmiotu sprzedaży:
Zbywany pojazd będzie udostępniony zainteresowanym do oględzin w dni powszednie w
godzinach 900-1300 (po wcześniejszym uzgodnieniu) od dnia ogłoszenia przetargu do dnia
składania ofert w siedzibie Sprzedającego.
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu i pojazdu udziela – Jarosław Majsnerowski
tel. 68 470 78 92.
VII. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
1. Została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie
wniósł wadium.
2. Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. II lub są one niekompletne,
nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do
uznania jej za nową ofertę.
3. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
Inne informacje:
1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższa cenę na pojazd będący
przedmiotem przetargu.
2. Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony pomiędzy stronami nie później niż 7
dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu w terminie wyznaczonym przez
sprzedawcę jednak nie dłużej niż 7 dni od dnia podpisaniem umowy sprzedaży.
4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia.
Dyrektor
105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią
Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej

lek. med. Sławomir Gaik
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