Sosnowiec.: 14.04.2017

Znak sprawy 02/SPRZ/2017

Ogłoszenie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w
Sosnowcu pod adresem: ul.Teatralna 9; 41-200 Sosnowiec, zwany dalej Sprzedającym,
informuje, że sprzedaje w drodze przetargu aktywa trwałe:

Używane ambulanse medyczne
1. Przedmiot sprzedaży:
A) Używany ambulans medyczny opisany w załączniku Ekspertyza 2/2017
Samochód Mercedes Benz Sprinter 313 CDI, rok produkcji 2004,
nr rejestracyjny SO59033 , Nr VIN WDB9036621R685250
B) Używany ambulans medyczny opisany w załączniku Ekspertyza 3/2017
Samochód Mercedes Benz Sprinter 313 CDI, rok produkcji 2004,
nr rejestracyjny SO59032 , Nr VIN WDB9036621R703973
W stanie i z wyposażeniem zgodnymi z opisem i zdjęciami w dołączonej Ekspertyzie.
2. Zainteresowani, przed złożeniem oferty, mogą zapoznać się ze stanem technicznym
przedmiotu sprzedaży. Wszystkie rzeczy będące przedmiotem sprzedaży znajdują się na
terenie STS Dąbrowa Górnicza ul. Łącząca 24 w Dąbrowie Górniczej.
Biuro pracuje w dni robocze w godzinach 7.00-14.00. Termin sprawdzenia należy ustalić z
p. Jackiem Wartakiem (kierownikiem STS) 32-6398901.
W zakresie procedury sprzedaży należy kontaktować się z p. Cezarym Nowakiem
(kierownikiem dz. zam. pub, zaopatrzenia i umów) pod nr tel. 32-3636044.
3. Sprzedający oświadcza, że uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji za przedmiot
sprzedaży są wyłączone.
4. Cena wywoławcza (brutto):
A) Ambulans medyczny A – 22200,00 zł (gdzie 57% wartosci to VAT 8%, 43% to VAT 23%)
B) Ambulans medyczny B – 22400,00 zł (gdzie 57% wartości to VAT 8%, 43% to VAT 23%)
5. Wadium
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 400zł

Słownie: czterysta złotych zero groszy
Wadium może być wniesione w pieniądzu, wyłącznie przelewem na konto:
ING Bank o/Sosnowiec 90 1050 1360 1000 0022 1273 4327, z opisem „Wadium 02/SPRZ/2017 –
nazwa firmy jak w ofercie ” najpóźniej w dacie składania ofert pieniądze muszą znaleźć się na ww.
koncie. Kserokopię dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. Zwrot wadium
Oferentowi którego oferta została wybrana, nastąpi po zapłaceniu i odebraniu pojazdu, pozostałym
oferentom bezzwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu. Zamawiający zatrzyma wadium wraz w
przypadku, gdy Oferent którego oferta została wybrana odmówi odbioru pojazdu i zapłaty ceny
oferowanej.
6. Złożone oferty będą oceniane przez Sprzedającego pod kątem zaproponowanych cen brutto.
Sprzedający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji i uzgodnień, oraz
zaokrąglenia kwoty ofertowej w górę w celu poprawnego wyliczenia wartości netto

7. Ofertę uznaje się za kompletną, jeżeli oferent złoży:
 wypełniony i podpisany formularz ofertowy w zaklejonej kopercie opisanej
„Oferta zakupu: Używane ambulanse medyczne 02/SPRZ/2017,
nie otwierać przed ….........(data otwarcia ofert)”
8. Termin składania ofert do 24.04.2017 r., do godziny 12:00.
9. Otwarcie złożonych ofert nastąpi o godzinie 12:15.
10. Sprzedający w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia otwarcia ofert opublikuje
informację o wynikach postępowania na stronie internetowej http://bip.rprsosnowiec.pl/ w
w zakładce Aktualności, oraz prześle ją oferentom.
11. Sprzedający zastrzega, że zarówno niniejsze ogłoszenie, jak i warunki przetargu mogą być
zmienione lub odwołane bez podania przyczyn.
12. Formularz ofertowy i opis przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży udostępniono na
stronie internetowej http://bip.rprsosnowiec.pl/ w zakładce Aktualności

