
Garwolin, dnia 28. 10.2021r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY

Z AKI, AD OPIEKI ZDROWOTNEJ

08-400 Garwolin ul. Lubelska 50

oglasza pisemny konkurs ofert na sprzedaZ zbgdnego skladnika mienia ruchomego -

Samoch6d osobowy - Opel Vectra

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest pozaregttlacj4 ustawy Prawo ZamowiehPublicznych.
Konkurs ma charakter otwarty i jest jednoetapowy.
Ogloszenie o konkursie zostanie podane do publicznej wiadomoSci co najmniej na 3 dni przed
.vqyznaczorym terminem skladania ofert na stronie intemetowej szpitala www.
spzozgarwolin.pl oraz na tablicy ogloszefr.

Opis przedmiotu sprzedaty:
Samoch6d osobowy - Opel Vectra
Rok produkcji - 1999

Przedmiot postgpowaniamoima obejrzec w siedzibie szpitala Garwolin ul. Lubelska 50 w dni
powszednie w godzinach 09-14 po wczeSniejszym um6wieniu sig - tel. (25) 684 49 17

Warunki postgpowania:

Oferty pisemne nale?y sklada6 w terminie do dnia 05.11.2021r, do godz. 10 w Sekretariacie SP

ZOZ w Garwolinie - II Pigtro lub przesla6 na adres: SP ZOZ w Garwolinie ul. Lubelska 50, 08-
400 Garwolin w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Pisemny Konkurs Ofert na sprzedaZ
ambulansu" lub mailem na adre s sekretariat@ spzozgarwo I in. pl

Otwarcie ofert nast4pi w dniu 05.11.2021r. o godz. 10:30 w szpitalu w Sali konferencyjnej
(II pigtro)
Informacja o wynikach konkursu zostanie zarnieszczona na stronie intemetowej SP ZOZ- u.

Oferta powinna zaw ier a(:

1) Imig , nazwisko i adres lub nazwg (firmE ) i siedzibg Oferenta,
2) Numer NIP lub REGON Oferenta lub numer PESEL w przypadku osoby frryczne}
3) Datg sporzqdzenia oferty,
4) Oferowan4 ceng,
5) OSwiadczenie, 2e Oferent zapoznal sig z warunkami postgpowania i przedmiotem

sprzedazy oraz,2e przyjmuje te warunki bezzastrzeZen.

W postgpowaniu nie mogq uczestniczyc'.



Osoby, kt6rym powierzono wykonanie czynnoSci zwiqzanych z przeprowadzeniem
postgpowania,
Malzonek, dzieci, rodzice i rodzeristwo os6b , o kt6rych mowa w pkt a),
Osoby kt6re pozostajq z prowadz4cym postgpowanie w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, 2e moZe to budzi(, uzasadnione wqtpliwoSci co do bezstronnoSci
prowadzonego po stgpowania.

Ten, kto zaoferuje najwy2sz4 ceng nabycia zostanie nabywc4 pojazdu.

Niezwlocznie po otwarciu ofert, Oferent kt6ry zaoferuje najwyhszq ceng zostanie
powiadomiony.

Nabywca zobowiEzarry jest uiScid cenE nabycia w terminie 4 dni od dnia otwarcia ofert,
najp6iniej w dniu odbioru przedmiotu sprzedary.

Nabywca, kt6ry nie uiSci ceny nabycia (najp62niej w dniu odbioru przedmiotu sprzedazy)
traci prawa wynikajqce z prryjgciajego oferty, w6wczas nabywc4 staje sig Oferent , kt6rego
oferta byla nastgpna w kolejnoSci.

SP ZOZ zastrzega sobie prawo uniewaznienia konkursu bez podania przycryny na kaZdym
etapie postgpowania.

a)

b)
c)



/pieczqtka firmowa/

OFERTA

W zwi4zku z ogloszeniem o konkursie ofert na sprzedaL skladnika mienia ruchomego -
samochodu osobowego Opel Vectra nr nadwozia ... oSwiadczam, i2:

l. Nazwa oferenta:

2. NumerNIP: .

3. Oferujg ceng brutto za mienie stanowi4ce przedmiot konkursu w wysokoSci .... ......21
brutto slownie :

4. OSwiadczam, 2e zapoznalem sig z warunkami postgpowania i przedmiotem sprzedairy
(dokonalem wizji lokalnej mienia stanowi4cego przedmiot konkursu) orazprzyjmujg te
\warunki bez zastrze1eh.

lmiejscowoit i datai /pieczqtka i podpis/


