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                  Bielsko-Biała, 05.08.2022r. 

     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDU 

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej 

ul. Sobieskiego 83, 43-300 Bielsko-Biała 

ogłasza postępowanie przetargowe na: 

zbycie poprzez sprzedaż samochodu ciężarowego  marki  FIAT   DOBLO  VAN  1.90 

JTD 

Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Uchwały  

nr IV/11/83/11 Rady Powiatu w Bielsku Białej z dnia 31.08.2022 w sprawie zasad zbycia, oddania  

w dzierżawę, najem, użytkownie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Bielski , Kodeksu 

cywilnego oraz Uchwały nr III/10/2022 Rady Społecznej Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej  

z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-

Białej dotyczącego zbycia samochodu marki FIAT   DOBLO  VAN  1.90 JTD  , Regulaminu 

postępowania (przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż pojazdu) ( Zarządzenie  

Wewnętrzne  nr 48/2022 Dyrektora Szpitala Pediatrycznego w Bielsku Białej z dnia 04.08.2022 

1.    Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 83 43-300 Bielsko Biała, ul. ul Sobieskiego 83  

NIP: 547 18 39 851 Regon 072147187. 

2.    Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

Jawne  otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 29.08.2022r. o godzinie 11:30 przez 

komisję przetargową w Szpitalu Pediatrycznym ul. Sobieskiego 83 43-300 Bielsko Biała, Pawilon I, 

piętro 1, sala konferencyjna.  

3.    Termin związania ofertą sprzedający określa na 30 dni od terminu otwarcia ofert. 

4.    Rodzaj, typ,  pojazdu objętego  postępowaniem oraz cena wywoławcza: 

Samochód osobowy marki FIAT   DOBLO  VAN  1.90 JTD ciężarowy o następujących parametrach: 

a)  cena wywoławcza: 9 900,00 zł ( słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych), 

b)  rok produkcji – 2003, 
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c)  pojemność silnika -  1910,00m³, 

d) moc silnika – 74KW, 

e)  przebieg -  178 tyś. km, 

f)  numer rejestracyjny -  SB 55378, 

g)   kolor -  srebrny, 

h)   rodzaj paliwa  - ON, 

i) badanie techniczne ważne do 02.03.2023r, 

j) Liczba miejsc 4. 

5.    Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd: 

Pojazd będący przedmiotem przetargu można obejrzeć od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 

26.08.2022 r. w godz. od 8:00 do godz. 14:00 (od poniedziałku do piątku) w Szpitalu Pediatrycznym  

w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 83 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży udziela :  

Pan Mariusz Oberaj, tel. 693 088 828  lub 33 8284062 

 

6.    Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia: 

Wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej  tj.: 

495,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć 0/100) należy wnieść przelewem do dnia 

29.08.2022 r. na rachunek bankowy ING 40 1050 1070 1000 0090 3023 2434  z dopiskiem   w tytule   

przelewu „Wadium przetargowe na zakup samochodu marki FIAT DOBLO” lub dokonać wpłaty 

gotówką w Kasie Szpitala od godz.7 
00

do  godz. 10
00 

w dniu 29.08.2022,  w (pozostałe dni robocze 

czynnej od godziny 7
00

 do 14
00

). 

 

7.    Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać: 

a)    wypełniony formularz ofertowy z oświadczeniem – zał. nr 1 do regulaminu postępowania 

b)    oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie 

wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta, 

c)    dowód wpłaty wadium. 

Oferty składa się w formie pisemnej wraz z dowodem wpłacenia wadium na adres: Szpital 

Pediatryczny w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 83, do dnia 29.08.2022 r. do 

godz. 11:15 w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem oraz adresem 

oferenta, z dopiskiem: "Oferta kupna samochodu marki FIAT DOBLO” – nie otwierać przed dniem 

29.08.2022r przed  godz. 11:30” lub osobiście w Sekretariacie  Szpitala Pediatrycznego,  

ul Sobieskiego 83 Pawilon I piętro 1 

8 .Wybór oferty: 

Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana Umowa. Złożenie ofert nie 
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musi skutkować zawarciem umowy. Szpital Pediatryczny  w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do 

unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

9. Osoba do kontaktu: 

   Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie niniejszego przetargu jest:   

    Pani : Renata Olek  – tel. 33 8284043,                                                                            

10.    Inne ważne informacje dotyczące przetargu: 

 

*Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, 

zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty na wskazane konto w zał. Nr1 do 

regulaminu postępowania –Załącznik ofertowy 

*    Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, 

uchyli się od zawarcia umowy. 

*    Nabywcą zostaje oferent, który zaoferował cenę nabycia najwyższą ze złożonych ofert. 

*    Sprzedającemu w postępowaniu  przetargowym przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez 

wybrania którejkolwiek z ofert. 

*    W razie stwierdzenia, że co najmniej dwóch oferentów zaproponowało najwyższą cenę   w tej 

samej wysokości (zbieżność ofert) Organizator dla tych Oferentów wyznaczy termin na złożenie 

dodatkowych ofert. 

*    Jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Organizator może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny. 

*    Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od daty wystawienia rachunku 

przez Sprzedającego. 

*    Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. 

*    Samochód będący przedmiotem przetargu zostanie wydany nabywcy wraz z protokołem zdawczo 

- odbiorczym samochodu w terminie  do 7 dni roboczych liczonych od dnia zapłaty całości 

zaoferowanej ceny nabycia. 

*    Wszelkie koszty transakcji zakupu samochodu obciążają oferenta. 

Załączniki 

1. Regulamin postepowania  

2. Formularz ofertowy 

3. Umowy kupna sprzedaży 

4. Protokół zdawczo odbiorczy 

  

 


