
Bielsk Podlaski, dnia 29.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 

będącego własnością
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
tel. 85/833.43.30, fax 85/833.43.05, www.spzoz-bielsk.pl, e-mail: zamowienia@spzoz-bielsk.pl     

I. Organizator przetargu  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
ul. Kleszczelowska 1
17-100 Bielsk Podlaski

II. Przedmiot przetargu:  

1. Samochód osobowy:

1) Marka i typ pojazdu - Skoda Octavia Combi M1

2) Kolor - brązowy

3) Pojemność – 1598 cm3 – benzyna

4) Przebieg – 350 tys. km

5) Numer rej. BBI 01HL

6) Numer identyfikacyjny TMBJB212182126892

7) Rok produkcji 2008

8) Pojazd sprawny

III. Tryb przetargu:  
1. Pisemny przetarg nieograniczony.
2. Oferta  pod  rygorem  nieważności,  powinna  być  sporządzona  w  formie  pisemnej  i  musi  zawierać

następujące dane oferenta:
1) imię i nazwisko lub nazwę firmy,
2) adres zamieszkania lub siedziby oferenta,
3) numer telefonu,
4) numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON,
5) datę sporządzenia oferty,
6) oferowaną cenę brutto,
7) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu,
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
9) dowód wpłacenia wadium.

IV. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży:  

1. Cena wywoławcza przy sprzedaży samochodu Skoda Octavia Combi M1 wynosi 10.000,00 zł. brutto. 
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 1.000,00 zł. Wadium należy

wnieść w terminie  do  13.11.2018 roku do godz.  1000 ,w pieniądzu w formie przelewu na rachunek
bankowy:  65  1600  1462  1845  3474  9000  0003  lub  w  kasie  SPZOZ  w  Bielsku  Podlaskim  ul.
Kleszczelowska 1.

3. Wadium  wniesione  przez  oferentów,  których  oferty  nie  zostaną  wybrane,  zostały  odrzucone,  a  w
przypadku zamknięcia przetargu bez wyboru oferty, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od
dnia  dokonania  wyboru,  odrzuceniu  oferty,  zamknięcia  przetargu  bez  dokonania  wyboru.  Wadium
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oferenta,  z  którym  zostanie  zawarta  umowa  sprzedaży  –  zostanie  zarachowane  na  poczet  ceny
sprzedaży.

4. Wadium nie podlega zwrotowi,  jeżeli  oferent, którego oferta zostanie wybrana uchyli  się od zawarcia
umowy kupna - sprzedaży.

V. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:     
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, opieczętowanej kopercie w jednym egzemplarzu. Oferta powinna być

zaadresowana na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kleszczelowska 1

„Oferta na zakup samochodu Skoda Octavia”

2. Ofertę  należy przesłać pod wskazany adres lub  złożyć w siedzibie  SPZOZ w Bielsku Podlaskim ul.
Kleszczelowska 1 (Sekretariat pokój nr 9).

3. Ostateczny termin składania ofert ustala się na 13.11.2018 roku do godziny 1100 (decyduje data wpływu
do siedziby Organizatora).

4. Oferty złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane. 
5. W przypadku  złożenia  równorzędnych  ofert  o  najwyższej  wartości,  komisja  przetargowa  zorganizuje

dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli  te oferty, z kwotą postąpienia nie
niższą niż 100,00 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

VI. Miejsce i termin przeprowadzenia postępowania przetargu:  

1. Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu  13.11.2018 r. o godz. 1130,  w pokoju nr 13
(dział zamówień publicznych i zaopatrzenia). 

2. Termin związania ofertą organizator określa na 14 dni.

VII.Miejsce i termin udostępnienia do obejrzenia przedmiotu sprzedaży:  

1. Zbywany pojazd będzie udostępniony zainteresowanym do oględzin w dni powszednie w godzinach 900-
1300 (po wcześniejszym uzgodnieniu) od dnia ogłoszenia przetargu do dnia składania ofert w siedzibie
Sprzedającego.

2. Szczegółowych informacji  w sprawie przetargu i  pojazdu udziela – Mieczysław Gawryluk – kierownik
działu technicznego i aparatury medycznej tel. 85/833 43 69.

VIII. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:  

1. Została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.
2. Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. II lub są one niekompletne, nieczytelne lub

budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
3. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.   
4. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z

ofert.

IX. Inne informacje:  
1. Komisja  przetargowa  wybierze  oferenta,  który  zaoferuje  najwyższa  cenę  na  pojazd  będący

przedmiotem przetargu.
2. Komisja przetargowa może zamknąć przetarg bez dokonania wyboru, którejkolwiek oferty.
3. Komisja  przetargowa  obowiązana  jest  powiadomić  uczestników  przetargu  o  jego  wyniku  albo  o

zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń SPZOZ i
Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

4. Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony pomiędzy stronami nie później niż 7 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu.

5. Nabywca  jest  zobowiązany  zapłacić  cenę  nabycia  pojazdu  w  terminie  wyznaczonym  przez
sprzedawcę jednak nie dłużej niż 7 dni od dnia podpisania umowy sprzedaży i wystawienia faktury.

6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia.
7. Całkowite koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości kupujący
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.................................................................
miejscowość, data

...............................................................
imię i nazwisko/firma oraz adres zam.
i siedziba
..............................................................
telefon
..............................................................
PESEL
..............................................................
NIP
..............................................................
REGON

FORMULARZ OFERTOWY

Składam ofertę zakupu samochodu marki Skoda Octavia Combi M1 nr rej. BBI 01HL

za kwotę ................................ zł brutto, uwzględniającą podatek VAT, (słownie - ...........................)

Warunki zapłaty: ..........................................................................................................................

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że:

1. Zapoznałem  się  z  warunkami  postępowania  przetargowego  określonego  w  ogłoszeniu  o  przetargu

publicznym na sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia Combi M1 nr rejestracyjny BBI 01HL,

stanowiącego własność SPZOZ w Bielsku Podlaskim i akceptuję je bez zastrzeżeń.

2. Oświadczam,  że  jest  mi  znany  stan  techniczny  nabywanego  pojazdu,  który  osobiście  obejrzałem  

i przyjmuję bez zastrzeżeń.

3. W przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu

wskazanym przez Sprzedającego, nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyboru mojej oferty.

4. Oświadczam,  że  jestem poinformowany,  że  wydanie  przedmiotu  sprzedaży  nastąpi  niezwłocznie  po

podpisaniu umowy sprzedaży, opłaceniu i okazaniu dowodu zapłaty.

……………………………………….
podpis Oferenta
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.................................................................
miejscowość, data

...............................................................
imię i nazwisko/firma oraz adres zam.
i siedziba
..............................................................
telefon
..............................................................
PESEL
..............................................................

NIP

..............................................................

REGON

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę □ /nie wyrażam zgody □ na przetwarzanie moich danych osobowych przez

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w celu poinformowania o wynikach

przetargu.

Niniejsze  oświadczenie  przedkładam  w  związku  z  uczestnictwem  w  przetargu  na  sprzedaż  samochodu

osobowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

Moja zgoda jest dobrowolna.
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UMOWA SPRZEDAŻY

zawarta w dniu ………………. roku pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Bielsku Podlaskim, 
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kleszczelowska 1
wpisanym do  Krajowego Rejestru  Sądowego  –  rejestru  zakładów opieki  zdrowotnej  pod  numerem KRS
0000002987, NIP 543-17-54-901, Regon 050584924
reprezentowanym przez:
Bożena Grotowicz – Dyrektor, 
zwanym dalej "Sprzedającym"
a
…………………………………………………………………………………, 
………………………………………………………………………………….
NIP …………………….., REGON ……………….
 
reprezentowanym przez:

zwanym dalej "Kupującym", następującej treści:

§ 1
Sprzedający sprzedaje Kupującemu używany samochód osobowy marki Skoda Octawia nr rejestracyjny BBI
01HL,  rok  produkcji  2008,  nr  nadwozia  …  ………….,  pojemność  silnika  1600  cm3,  w  wyniku  przetargu
pisemnego za cenę ……. PLN (słownie:………….............).

§ 2
1. Zapłaty na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury, należy dokonać przelewem na rachunek

bankowy Sprzedającego Nr  65 1600 1462 1845 3474 9000 0003  do 7 dni od podpisania umowy. W
przypadku osoby fizycznej zapłaty należy dokonać gotówką. 

2. Wszelkie opłaty związane z realizacją niniejszej umowy ponosi Kupujący.

§ 3
Samochód  wraz  z  kompletem  dokumentów  zostanie  wydany  Kupującemu  po  okazaniu  dowodu  wpłaty
należności.

§ 4
Kupujący  oświadcza,  że  znany  jest  stan  techniczny  zakupionego  samochodu  i  nie  będzie  dochodził  od
Sprzedającego żadnych praw z tytułu stanu technicznego w/w samochodu.

§ 5
Sprzedający oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stan techniczny sprzedanego samochodu.

§ 6
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których strony otrzymują po 1
egzemplarzu.

§ 7
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.

§ 8
Ewentualne zmiany niniejszej  umowy mogą nastąpić  wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie
strony niniejszej umowy.

KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY
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