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SZPITAL POWIATOWY IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU
OGŁASZA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI NYSA 522 BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ
SZPITALA
I. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec
NIP: 817-17-50-893
REGON: 000308637
II.Opis przedmiotu sprzedaży:
Marka Nysa 522 nr rej. RMIA 730
Rok prod. 1989
Przebieg – nieznany
Nadwozie – skorodowane
Rampa podwozia – skorodowana
Silnik – niesprawny
Opony – zużyte
Dokumentacja – dowód rejestracyjny, ubezpieczenie.
III.Miejsce i termin w którym można obejrzeć pojazd:
Samochód będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w obecności wyznaczonego pracownika Sekcji
Transportu w siedzibie Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec w
dniach od poniedziałku do piątku po wcześniejszym umówieniu się na konkretną godzinę pod nr. telefonu 17
7800186 - szczegółowych informacji udziela Tadeusz Piekarski – Kierownik Sekcji Transportu. Nie przewiduje
się jazdy próbnej.
IV.Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznakowana napisem:
„Kupno samochodu marki Nysa 522 będącego własnością Szpitala”
oraz winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby można ją było zwrócić bez otwierania
w przypadku otrzymania oferty przez Zamawiającego po terminie składania ofert.
2. Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres:
Szpital Powiatowy
im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec
pokój nr 1 - Administracja
3. Oferty należy składać w godzinach 800 - 1400. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty 31.01.2017r.
godz. 900.
4. O terminie wpływu decyduje termin ostatecznego dotarcia oferty do Zamawiającego.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
V.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Złożone oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w dniu 31.01.2017r. o godz. 1000 w siedzibie
Zamawiającego.
VI.Pozostałe postanowienia:

1.
2.
3.
4.

5.

Oferta powinna przedstawiać zaoferowaną cenę brutto za kupno samochodu.
Ogłoszenie wygrywa Wykonawca który zaoferował najwyższą cenę za kupno samochodu.
Umowa sprzedaży zostanie zawarta w siedzibie Sprzedającego po wyborze najkorzystniejszej oferty o
czym zwycięzca zostanie poinformowany. Treść umowy nie podlega negocjacji.
Wydanie samochodu będącego przedmiotem sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych
liczonych od dnia zapłaty całości zaoferowanej ceny nabycia. Nabywca pojazdu zostanie
poinformowany o miejscu i dacie wydania pojazdu.
Sprzedającemu przysługuje prawo unieważnienia ogłoszenia w każdym czasie, bez wyboru
którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn.

