108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk
tel 87 621 98 03 fax 87 621 98 07
e-mail szpital@108spzoz.elk.pl
NIP 848-15-70-837 REGON 790506673
www.108spzoz.elk.pl
OGŁASZA
PRZETARG USTNY PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONEGO SPRZĘTU
Tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą
Nr
poz.
przet.
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11

Nazwa sprzętu – marka/typ
(artykułu)
Pralnico-wirówka elektryczna UF 85 PV –
40 kg
Suszarka bębnowa elektryczna ERE-55
Lawenda 15 kg
Stacja uzdatniania wody WIBRO
Zestaw do prasowania fartuchów Textima
2 części
Suszarka elektryczna bębnowa TD – 38 kg
Wytwornica pary WA-40
Suszarka elektryczna Elektrolux T-3190 7,6
kg
Zespół spalinowo-elektryczny 62ZPPb52H12 „WOLA” (bez płynów
eksploatacyjnych i akumulatorów)
(200 kW, 3x380 V, 50 Hz)
Zespół spalinowo-elektryczny 62ZPPb52H12 „WOLA” (bez płynów
eksploatacyjnych i akumulatorów)
(200 kW, 3x380 V, 50 Hz)
Silniki elektryczne 5g80-4 A 0,55 kW –
pakiet zawierający 11 szt. (wg oddzielnego
wykazu)
Silniki elektryczne 5g80-4 A 0,75 kW –
pakiet zawierający 9 szt. (wg oddzielnego
wykazu)

Ilość
poz.
przet.

Nr fabryczny

Rok
prod.

Cena
wywoławcza
netto (zł)

1

1096089995

1996

10000

1

96023672

1996

2000

1995

2000

1998

350

2008
2012

6000
5800

1
1
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1
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1
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1. Przetarg odbędzie się w dniu 19.12.2017 r. o godz. 12.00 w 108 SzWzP SP ZOZ w Ełku (1 WSzKz
2.

3.

SP ZOZ w Lublinie filia w Ełku) ul. Kościuszki 30.
Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 6 - 1 5 . 1 2 . 2 0 1 7 r .
w godz. 9 : 0 0 - 1 2 : 0 0 oraz w dniu przetargu w godz. 8:00-11:00 w 108 SzWzP SP ZOZ ul.
Kościuszki 30, po uprzednim skontaktowaniu się z mjr Wiesław KOZAL tel. 087 621 99 50, kom.
600 667 604.
Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia określonego w umowie

sprzedaży.

4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 10-11 jest do wglądu na stronie internetowej
www.108spzoz.elk.pl u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej wybranego sprzętu (artykułu) i zarejestrowanie się na liście uczestników
przetargu przed jego rozpoczęciem. Wadium należy wpłacać wyłącznie w gotówce w
kasie Szpitala w dniu przetargu w godz. 8:00-11:30 .
6. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
• licytant, który wylicytował najwyższą cenę, odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży lub nie
zawrze jej w terminie 7 dni od dnia udzielenia mu przybicia,
• licytant nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia udzielenia mu przybicia,
• żaden z licytantów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej przedmiotu
przetargu.
7. Wadium złożone przez licytantów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone po
zakończeniu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny
nabycia. Pozostałą kwotę można wpłacać w kasie w dniu przetargu lub na konto w BGK nr konta
61 1130 1189 0025 0021 1720 0002.

8. Przedstawiciele uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne
pisemne pełnomocnictwo (upoważnienie) do dokonania określonych czynności w imieniu
mocodawcy.

9.

Z nabywcą mienia z poz. 1, 5 zostanie zawarta umowa, zobowiązująca nabywcę do dokonania na własny
koszt jego demontażu zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP oraz wywozu mienia i
uporządkowania pomieszczenia. Organizator przetargu pobierze kaucję w wysokości 20% wylicytowanej
ceny na rzecz uporządkowania pomieszczenia po demontażu. Kaucja zostanie zwrócona w ciągu pięciu dni
od daty odbioru pomieszczenia przez organizatora przetargu.

10. Wzory umowy sprzedaży, pełnomocnictwa, upoważnienia i oświadczeń są do pobrania na
stronie internetowej Szpitala www.108spzoz.elk.pl i w siedzibie organizatora przetargu.
11. Licytanci reprezentujący podmioty gospodarcze powinni posiadać oryginały lub kopie
dokumentów potwierdzających zarejestrowanie działalności gospodarczej (NIP, Regon, KRS).

12. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu,
wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz
odszkodowań przez uczestników przetargu.
13. Sprzęt z poz. 1-7 jest sprawny technicznie, wydawany z dokumentacją i instrukcjami obsługi.
Sprzęt z poz. 8,9 jest sprawny technicznie, wydawany bez instrukcji obsługi.
Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi
nabywcy oraz na jego koszt.

14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych
towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji.
15. Do wylicytowanej ceny sprzętu (artykułów) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
16. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży
przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.

17. Szczegółowe informacje: e-mail: szpital@108spzoz.elk.pl, tel. 087 621 99 50, kom.
600 667 604, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00.

