REGULAMIN
III -go pisemnego przetargu ofertowego
na sprzedaż niżej wymienionych zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego,
będących w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie
Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
Zgodnie z § 18.6 Uchwały Nr 207/XVII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 czerwca 2012
roku w sprawie zasad gospodarowania aktywami trwałymi, ceny wywoławcze na składniki majątku
ruchomego nie sprzedane w drodze I (30.09.20209) i II (26.10.2020) przetargu zostają obniżone o
kolejne 25% i wynoszą :
Sprzęt medyczny :
nr-PL0046CM

cena wywoławcza 19.200,00 zł

2. Defibrylator ZOLL typ. M-Series Nr-T03L54034

cena wywoławcza: 2.025,00 zł

3. Defibrylator ZOLL typ. M-Series Nr-T00D11680

cena wywoławcza: 2.025,00 zł

4. Defibrylator ZOLL typ. M-Series Nr-T00A08379

cena wywoławcza: 2.025,00 zł

5. Defibrylator ZOLL typ. M-Series Nr-T04J64352

cena wywoławcza: 2.025,00 zł

6. Defibrylator ZOLL typ. M-Series Nr-T00A08391

cena wywoławcza: 2.025,00 zł

7. Defibrylator LIFEPAK 10C Nr-00038917

cena wywoławcza:

1. Respirator typ. Sirio Plus

560,00 zł

§1
1. Przetarg na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego, będących
w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie
Pogotowie
Ratunkowe w Nowym Sączu odbywa się na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie.
2. Przetarg ma formę pisemnego przetargu ofertowego.
3. Ogłoszenie o przetargu należy zamieścić na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń
SPZOZ SSPR.
§2
Uczestnicy przystępując do przetargu akceptują niniejszy regulamin, oraz stan techniczny
przedmiotu przetargu.
§3
Przetarg przeprowadza Komisja w składzie:
- Janusz Geroch
- Sławomir Basiaga - Waldemar Kubiński -

Zastępca Dyrektora ( Przewodniczący)
Kierownik Dz. Techn.-Eksploat.. (Członek)
Koordynator Zespołów Ratownictwa Medycznego

1. Komisja pełni swoje obowiązki od dnia jej powołania i kończy odpowiednio z chwilą zawarcia
umowy.
2. W przetargu jako nabywcy nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji oraz
ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.
§4
Warunki składania ofert:

1. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi
zawierać:
a. Imię i nazwisko lub nazwę oferenta
b. Adres siedziby oferenta
c. Telefon kontaktowy
d. Nr NIP oferenta - do wystawienia faktury
e. Datę sporządzenia oferty
f. Cenę oferowaną
g. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem
sprzedaży oraz że przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.
4. Oferty pisemne w zaklejonych kopertach należy składać w sekretariacie SPR – Nowy Sącz
ul. Śniadeckich 15.
5. Termin składania ofert mija 10.05.2021 r. o godz. 10.00.
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§5
Rozstrzygnięcie postepowania.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 10.05.2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie SPR w Nowym
Sączu przy ul. Śniadeckich 15.
Przedmiot przetargu zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Sprzedawcy
przysługuje prawo przeprowadzenia dodatkowych rokowań z oferentami, których
zaoferowane ceny są równe.
Oferty, w których nie zaoferowano ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej
podlegają odrzuceniu.
SPR nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego majątku ruchomego
Zastrzega się prawo wycofania przedmiotu z przetargu i unieważnienia przetargu w całości
lub w części bez obowiązku podania przyczyny .
Wydanie zakupionego przedmiotu przetargu zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu
przez kupującego całości zaoferowanej kwoty.
§6

1. Z przetargu sporządza się protokół, który powinien zawierać:
a) oznaczenie miejsca i czasu przetargu,
b) skład Komisji Przetargowej,
c) ofertach dopuszczonych lub niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu z
uzasadnieniem odmowy,
d) wysokość ceny wywoławczej
e) wysokość ceny nabycia,
f) imię i nazwisko lub nazwę nabywcy,
g) protokół stanowi podstawę wystawienia faktury.

Dyrektor
(-) Bożena Hudzik

Nowy Sącz , dnia 26.04.2021 r.

