Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.
77-100 Bytów, ul. Lęborska 13
tel.: 59/8228500, fax: 59/8223990,e-mail: nzoz.szpital@bytow.biz

OGŁOSZENIE
SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O. O.
ogłasza:
Ofertową sprzedaż pojazdów zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
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Pojazdy oraz urządzenia oglądać można w dniach 28 .04.2021 r. i 29 .04.2021 r. w godzinach od 07:25 do
15:00 lub w innym terminie po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych.
Oferty pisemne na zakup pojazdów i urządzeń, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
ogłoszenia, składać należy do dnia 30 .04.2021 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Biura Zarządu.
(sekretariat czynny codziennie w dni powszednie w godz. 7:25 do 15:00).
Oferty muszą być złożone w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą przed jej
oficjalnym otwarciem, z dopiskiem „Oferta na sprzedaż pojazdów”, bądź drogą elektroniczną na adres
nzoz.szpital@bytow.biz
Jedna oferta może dotyczyć tylko jednego pojazdu.
Oferent, na dany pojazd może złożyć tylko jedną ofertę.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2021 r., o godzinie 10:30 w Dziale Utrzymania Ruchu Szpitala Powiatu
Bytowskiego Sp. z o. o.
Odrzucone zostaną oferty, które:
wpłynęły po wyznaczonym terminie,
nie zawierają wszystkich danych przewidzianych w formularzu ofertowym lub dane te są nieczytelne –
w stopniu uniemożliwiającym komisji zidentyfikowanie woli oferenta,
Wygrywa oferent, który zaoferował cenę najwyższą.
W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało taką samą najwyższą cenę (wyższą lub co najmniej
równą cenie wywoławczej), organizator sprzedaży zwróci się do tych oferentów o złożenie we wskazanym
terminie dodatkowych ofert z ceną wyższą od dotychczas zaoferowanej.
O wynikach sprzedaży jak i o ofertach odrzuconych oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz pisemnie.
Ustalony nabywca obowiązany jest do uiszczenia opłaty w Kasie Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o. o.
lub przelewem na konto zgodnie z wystawioną Fakturą VAT.
Wydanie pojazdu nastąpi bezpośrednio po sporządzeniu protokołu zdawczo – odbiorczego stanowiącego
załącznik do Faktury VAT,
Odbiór i ewentualny załadunek i transport kupionego pojazdu dokonuje nabywca na własny koszt.

Załączniki:
1) wykaz pojazdów – załącznik nr 1
2) formularz ofertowy – załącznik nr 2
3) zdjęcia pojazdów – załącznik nr 3 ,4 ,5

OSOBA DO KONTAKTU :
PRZEMYSŁAW REGLIŃSKI / KIEROWNIK DZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU
e – mail : preglinski@bytow.biz / tel. : 731 497 302
SPRZEDAŻY PODLEGAJĄ POJAZDY BAZOWE –
NIE NALEŻY UWZGLĘDNIAĆ WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO ORAZ WYPOSAŻENIA SWD PRM

Szpital Powiatu Bytowskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Lęborska 13, 77-100 Bytów,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy.
KRS: 0000330649, NIP: 842-173-38-33, REGON: 220799636
Wysokość kapitału zakładowego: 28 152 700,00zł

