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Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papi eża Jata Pawła II w Zamościu ogłasza

pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn iurządzeń gospodarczych i medycznych
wg wykazu stanowią cego zalącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (zgodnie z ustawą z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny - tekst jednolity: Dz.IJ z 2017 r, poz. 459 oraz Uchwałą
nr XIX1 2 5 5 l ż0 12 S ej miku Woj ewództwa Lubel skie go).

Cena wywoławczaokreślona jest dla każdego lrządzenia i maszyny w zil.ącznlku nr 1.

Pisemnó oferty należy składaĆ w kancęlarii Śzpitala, pok. 248 do dnia 25.02.2022 r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2022 r. o godz. 1200 w siedzibie Szpitala, sala 210.

Wadium w formie pienięznej, w wysokości 50ń wyszacowanej wartości poszczegÓlnych

maszyn lub urządzeń należy wpłació do kasy lub na rachunek Szpitala - PKO SA 87 1240 2816
1111 0010 3901'4026 w dniu przetargu najpóźniej do godz. 1000 (wadium wymagane jest

w przypadku, gdy wartość 7szt. urządzenia jest równa bądż przev,ryższakwotę 500zł).
Oferta powinna zawierac:
- oznaczenie uczestnika przetargu,. nazwę i siedzibę firmy lub imię i nazwisko oraz adres

zamteszkanta,
- datę sporuądzenia oferty,
- oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami przetargu okreŚlonymi
w ogłoszeniu oraz z projektem umowy i przyjmuje te waruŃi bęz zasttzężęń.
- oferowaną wartość maszyny hlb urządzenia (wartość ta musi byc v"ryższabądż równa wartości

ceny wywoławczej),
- kopię dowodu wniesienia wadium i określenia sposobu jego zwrotu (przelew na wskazany

rachunek bankowy) o ile takie wadium jest wymagane,
- oświadczenie, ze uczestnlk przetargu, którego oferta lznana zostanie za najkorzystniejszą
w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminię 14 dni od daty otrzymania informacji

o wyborze oferty najkorzystniejszej, utraci narzecz Szpitala wniesione wadium.

Uczestnik przetargu możę złożyc tylko jedną ofertę.

Uprawnionymi pracownikami Szpitala do kontaktu z uczestnikami przetargu Są:

- w sprawach formalno - prawnych i merytorycznych- Roman Kapica. tel. 84 67]3285

- w sprawach merytoryczno - technicznych GrażynaDraŃowska, tel.84 6773275,

Możliwość obejrzenia wystawionych do przetargu maszyn i urządzeń od poniedziałku do Piątku,
w godz. 8.00 - 14.00.

szpitat zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia, a także zm;erny warunków przetargu bez

podania przyczyn,
Śzpital 

'zastrzega 
sobie takżę mozliwość odwołania przetargu, bądź j.go uniewaznienie

na każdyn etapie bez podaniaprzyczyn.

Zalność, dnia 9 .02.2022 r
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