OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW
Postępowanie przetargowe.
1.Nazwa i siedziba sprzedającego:
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
62-800 Kalisz
ul. Poznańska79
2.Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 24.06.2020r. o godz. 1200 w Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym w Kaliszu, ul. Poznańska 79
3.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane samochody:
Samochody będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Kaliszu ul. Poznańska 79 w dniach 15.06.2020 do 23.06.2020,w godz. 900-1300.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (62) 765 13 29, (48) 503 850 574.
4.Rodzaj, typ i cena wywoławcza samochodów objętych postępowaniem:
1. Ambulans marki Volkswagen LT 35, nr VIN WV1ZZZ2DZ3W005961, rok prod. 2002,
przebieg 407 tyś. km. nr rej. PK 20204, cena wywoławcza - 3.800,00zł.
2. Ambulans marki Volkswagen LT 35, nr VIN WV1ZZZ2DZ3W010847, rok prod. 2002,
przebieg 448 tyś. km. nr rej. PK 20205, cena wywoławcza – 3.800,00zł.
3. Ambulans marki Volkswagen Crafter 35, nr VIN WV1ZZZ2EZ86025855, rok prod. 2007,
przebieg 285 tyś.km. nr rej. PK 57277, cena wywoławcza – 29.000,00zł.
4. Ambulans marki Opel Viwaro, nr VIN WOLF7BCD65Y705466, rok prod. 2004,
przebieg 586 tyś. km. nr rej. PK 32115, cena wywoławcza – 17.000,00zł.
5. Ambulans marki Opel Viwaro, nr VIN WOLF7BCD65Y705505, rok prod. 2004,
przebieg 547 tyś. km. nr rej. PK 32116, cena wywoławcza – 17.000,00zł.
6. Ambulans marki Opel Viwaro, nr VIN WOLF7BCD66Y715115, rok prod. 2005,
przebieg 502 tyś. km. nr rej. PK 40415, cena wywoławcza – 17.000,00zł.
7. Ciężarowy Lublin izoterma, nr VIN SUL337212R0002565, rok prod. 1994,
przebieg 283 tyś. km. nr rej. PK 07433, cena wywoławcza – 1.800,00zł.

5.Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
1. imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę/firma/ oferenta;
2. oferowaną cenę i warunki zapłaty;
3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
6.Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
62-800 Kalisz
ul. Poznańska 79
”
„Oferta przetargowa na zakup samochodu – nie otwierać.
Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz.
nie później jednak niż do dnia 24.czerwca 2020 r. do godz. 1100 w zamkniętej kopercie.
Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.
7.Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert bez podania przyczyn.
8.Inne informacje
a) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd
objęty przedmiotem przetargu.
b) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu;
- nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 5, lub są one niekompletne, nieczytelne
lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową
ofertę.
c) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
9.Termin zawarcia umowy sprzedaży
1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej
oferty.
2. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez
Kupującego ceny nabycia.
3. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdów do chwili uiszczenia przez Kupującego
ceny nabycia.

