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OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem oferuje
do sprzedaży samochód specjalistyczny – karetkę.

I - Przedmiot sprzedaży:
Ambulans VW T5 TDi Furgon - samochód specjalny sanitarny
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

nr rejestracyjny: KTT 69VH
rok produkcji: 2012
data pierwszej rejestracji: 02-10-2012
nr identyfikacyjny (VIN): WV1ZZZ7HZDH035520
przebieg: 308 098km
dopuszczalna masa całkowita: 3 000kg
rodzaj nadwozia: furgon z wysokim dachem 4-drzwiowy
rodzaj paliwa: ON/turbo
rodzaj skrzyni biegów: manualna
ilość miejsc siedzących: 3+2
pojemność/moc silnika: 1968cm³/103kW
rodzaj napędu: przedni

Wyposażenie pojazdu:
ABS, dogrzewacz, drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o kąt 250 stopni, klimatyzacja
półautomatyczna Climatic+dogrzewacz, koło zapasowe pełnowymiarowe, ogrzewanie
dodatkowe wodne z wyłącznikiem czasowym, ogrzewanie przestrzeni ładunkowej, poduszka
powietrzna kierowcy i pasażera, ESP, MSR, ASR, ESS, ścianka działowa wysoka z oknem
przesuwnym, uchwyty do mocowania ładunków, wykładzina dachu, wyłożenie ścian
bocznych płytą do ½ wysokości, pakiet elektryczny III, zamek centralny.
Wyposażenie medyczne: nosze, butla z reduktorem.

Stan pojazdu:
Samochód wykorzystywany był w Sekcji Transportu Sanitarnego. Pojazd w stanie
technicznym adekwatnym do przebiegu i roku produkcji.
Badanie techniczne ważne do 15.06.2022r.

II - Informacje ogólne:
1. Ogłoszenie ma charakter publiczny.
2. Ogłoszenie przeprowadza się w formie pisemnej (zbieranie ofert).
3. Pojazd zostanie sprzedany osobie, która zaoferuje najwyższą kwotę.

4. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest podpisanie przez Kupującego oświadczeń zawartych w
formularzu ofertowym.
5. Wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży, w tym koszty transportu pokrywa
Kupujący.
6. Sprzedający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Termin musi być
wcześniej ustalony ze Sprzedającym (tel. 18 20 150 45 w.169).

III - Dokumenty, jakie Oferent powinien załączyć do oferty:
1. Sprzedający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:
• wypełniony i podpisany przez Kupującego druk „Formularz ofertowy”, który stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku
„Formularz ofertowy” opracowanym przez Sprzedającego.
• zaparafowany na każdej stronie wzór umowy, który stanowi załącznik nr 2
(w przypadku gdy oferta jest składana elektronicznie należy dołączyć zaparafowany na
każdej stronie skan umowy)

IV - Sposób porozumiewania się ze Sprzedającym
1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego ogłoszenia należy kierować na adres e-mail:
admnistracja@szpitalodrodzenie.pl
2. Oferent może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie istotnych warunków
dotyczących sprzedaży w godzinach pracy Sprzedającego tj.: 7:30 – 15:05.

V - Miejsce składania ofert
1. Oferty w formie pisemnej dotyczące zakupu przedmiotu niniejszego ogłoszenia należy
składać w siedzibie Sprzedającego: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im.
Klary Jelskiej w Zakopanem, ul. Gładkie 1 – Sekretariat Administracji w terminie do
29.12.2021r.
2. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „SPRZEDAŻ KARETKI”.
Ze względów epidemiologicznych zaleca się złożenie oferty elektronicznie na adres:
administracja@szpitalodrodzenie.pl

VI - Cena samochodu
1. W ofercie należy przedstawić cenę ofertową brutto. Samochód będzie mógł być sprzedany
osobie, która zaproponuje najwyższą cenę. Cena nie może być niższa niż 45 000zł.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży
przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym odbywać się będą w złotych
polskich.

VII - Informacje o formalnościach
1. Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani e-mailem o wyborze lub
o unieważnieniu ogłoszenia bez dokonania wyboru.
2. Kupujący, który złoży ofertę z najwyższą ceną jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu
w terminie ustalonym przez Sprzedającego ( nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyboru jego
oferty).
3. Wydanie przedmiotu sprzedawcy kupującemu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu faktury
sprzedaży oraz po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.
4. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Dyrektor zwróci się drogą

e-mail lub faxem do oferentów, którzy złożyli te oferty, o złożenie w terminie określonym
przez Dyrektora, dodatkowych ofert. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen niższych niż
zaoferowane w złożonych po raz pierwszy ofertach.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia jeśli wpłynie oferta, która
będzie niższa niż 45 000zł.
6. W związku ze sprzedażą używanego sprzętu medycznego strony wyłączają przepisy
dotyczące rękojmi za wady ( art. 558§1 i 2 KC).

VIII – Zdjęcia pojazdu

