OGŁOSZENIE
O PRZETARGU PUBLICZNYM
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW

1.

Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Szpital Powiatowy
w Limanowej
Imienia Miłosierdzia Bożego
34-600 Limanowa
ul. Józefa Piłsudskiego 61
Tel/fax: 18 / 3301- 797/
2.

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu
6 marca 2020 r. o godz. 11.00 - w Sekcji Dozoru Sprzętu i Mienia Szpitala Powiatowego
w Limanowej (budynek administracji parter ) 34-600 Limanowa ,ul. Józefa Piłsudskiego 63
3.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:

Pojazdy sanitarne będące przedmiotem przetargu można obejrzeć:
-

Szpital Powiatowy ul. Witosa 28

w godzinach od 6

00

do 1300.

Szczegółowe informacje na temat pojazdów można uzyskać pod nr tel. 18/3371-842/,
osoba do kontaktu – Zbigniew Jeż.
Rodzaj, typ, cena wywoławcza

1.Pojazd sanitarny marki Fiat SCUDO 1,9 D
-rok produkcji 2002
-nr rejestracyjny KLI 40 AA
-przebieg 764410 km
-rodzaj paliwa - olej napędowy
-Rodzaj - ciężarowy

-cena wywoławcza 2100,00 ;VAT zw
2..Pojazd sanitarny marki Fiat DOBLO 88kW
-rok produkcji 2006
-nr rejestracyjny KLI 02190
-przebieg 676891 km
-rodzaj paliwa - olej napędowy
- Rodzaj - sanitarny
-cena wywoławcza 2400,00 ;VAT zw.

3..Pojazd sanitarny marki Fiat DOBLO 62 kW
-rok produkcji 2006
-nr rejestracyjny KLI 90SA
-przebieg 618822 km
-rodzaj paliwa - olej napędowy
- Rodzaj - sanitarny
-cena wywoławcza 2400,00 ;VAT zw.
4.Pojazd sanitarny marki Fiat DOBLO 62 kW
-rok produkcji 2006
-nr rejestracyjny KLI 63TS
-przebieg 632161 km
-rodzaj paliwa - olej napędowy
- Rodzaj - sanitarny
-cena wywoławcza 2400,00 ;VAT zw.
5.Pojazd sanitarny marki Renault KANGO 48 kW
-rok produkcji 2005
-nr rejestracyjny KLI 80LY
-przebieg 452397 km
-rodzaj paliwa - olej napędowy
- Rodzaj - sanitarny
-cena wywoławcza 2300,00 ;VAT zw.
4. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w niżej wymienionych kwotach :

1.Fiat SCUDO 1,9 D

KLI 40 AA

-

210,00 zł

2.Fiat Doblo 88 kW KLI 02190

-

240,00 zł

3.Fiat Doblo 62 kW

KLI 90SA

-

240,00 zł

4.Fiat Doblo 62 Kw

KLI 63TS

-

240,00 zł

-

230,00 zł

5.Renault Kango 48kW KLI 80LY

w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 6 marca 2020 r. do godziny 1030 w kasie siedziby
organizatora przetargu (parter budynku głównego) Oddział BS Limanowej lub na rachunek bankowy
nr 67 8804 0000 0000 0013 9494 0182 .
5.Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu :
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać imię i
nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby Oferenta, telefon,
fax, NIP oraz numer REGON,
w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z
właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
ofert,

a

w

przypadku

przedsiębiorcy informacje o wpisie do CEIDG,

1) oferowaną cenę za pojazd objęty przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty,
4) oświadczenie Oferenta,że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

składania

5)

dowód wniesienia obowiązującego wadium,

6)

parafowany wzór umowy.- Wzór formularza ofertowego oraz umowy w załączeniu.

6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Szpital Powiatowy
w Limanowej
Imienia Miłosierdzia Bożego
34-600 Limanowa
ul. Józefa Piłsudskiego 61
"Oferta przetargowa na zakup pojazdu marki ……………………………..
nr rej ………………………………………….”
Nie otwierać przed dniem 6.03.2020 r. godzina 11 00

oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz. 8 00 – 14 00 nie później
jednak niż do dnia 6.03. 2020r. do godz. 1045 w Sekcji Dozoru Sprzętu i Mienia Szpitala
Powiatowego w Limanowej (budynek administracji parter ) 34-600 Limanowa
ul. Józefa Piłsudskiego 63
Termin związania ofertą organizator przetargu określa na 30 dni.
7.Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
której kolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

8. Inne informacje

1) Przetarg jest prowadzony na podstawie z art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej /t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638/, w związku z § 4 ust. 1, 4 i 5 załącznika Nr 1 do
Uchwały Nr XVIII/193/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia
zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów
trwałych Szpitala Powiatowego w Limanowej,

2) Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego
regulaminu a w przypadku nabycia pojazdu, na który złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych
pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu.

3) Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty
przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium.
5) Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu, w złotych polskich.
6) Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie
zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
7)Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
a) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
b)uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
8)Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy
stronami.
9) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który
nie wniósł wadium,
b) nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt 6 niniejszego ogłoszenia,
lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień
mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
10) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.
11) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany pojazd,
pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której
ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.
12) O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku
gdy byli obecni przy otwarciu ofert, o którym mowa w pkt. 3, ustnie, podczas otwarcia.
13)
Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu
lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji.
9Termin zawarcia umowy sprzedaży
1.Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.
2.Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej
najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez Organizatora przetargu, nie dłuższym niż 7 dni.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
4.Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny
nabycia.
5) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.

..................................... dnia .......................

