
Zwoleń, dnia 03.08.2022 r.

Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego

I. Nazwa i siedziba jednostki
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
ul. Aleja Pokoju 5
26-700 Zwoleń

II. Przedmiot sprzedaży
1. Waga dziesiętna – (cena minimalna 50 zł)



2. Waga dziesiętna (cena minimalna: 50 zł)



3. Waga szalkowa (cena minimalna: 50 zł)



4. Kuchenka gazowo-elektryczna „BEKO” (dysze na gaz ziemny) – dostępne 3 sztuki                
(cena minimalna za sztukę: 150 zł)



5. Krajalnica uniwersalna (cena minimalna: 200 zł)



6. Kocioł warzelny (cena minimalna: 1 200 zł)



7. Patelnia elektryczna (cena minimalna: 75 zł)



8. Patelnia elektryczna (cena minimalna: 200 zł)



9. Zlewozmywak (cena minimalna: 175 zł)



10. Sterylizator do jajek (cena minimalna: 175 zł)



11. Maszyna wieloczynnościowa „Wilk” (cena minimalna: 450 zł)



12. Zamrażalka (cena minimalna: 250 zł)



13. Szafa chłodnicza (cena minimalna: 1000 zł)





14. Chłodziarka „Mińsk” (cena minimalna: 25 zł)



15. Szafa chłodnicza (cena minimalna: 50 zł)





III. Miejsce oraz termin składania oferty

Ofertę należy złożyć na załączonym Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta dot. zapoznania się ze stanem technicznym danego środka

trwałego (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego,  sekretariat,  II  piętro  lub  przesłać  na  adres  poczty

elektronicznej: pamanowicz@spzzoz.zwolen.net w terminie do dnia  17.08.2022 r. do godziny 12:30.  

Wszystkie wymagane dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę.

Otwarcie ofert nastąpi: 17.08.2022 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Zamawiającego.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dane mienie ruchome.

Wybór najkorzystniejszych ofert zostanie dokonany przez Komisję Przetargową.

Przedstawiciel Komisji Przetargowej będzie kontaktował się tylko z tymi oferentami, których oferty zostaną

wybrane jako najkorzystniejsze pod względem zaoferowanej ceny nabycia.

IV. Miejsce i termin oględzin przedmiotów.

Przedmioty będzie można oglądać w dniu 8-10 lipca w godzinach 10.00-12.00 po uprzednim zgłoszeniu

chęci oględzin do osoby kontaktowej: 

Kierownik Działu Technicznego – Andrzej Solecki, tel. 48 676 20 37 wew. 153.

V. Odbiór kupionych przedmiotów będzie możliwy po opłaceniu faktury i podpisaniu umowy sprzedaży.

Umowa zostanie zawarta w terminie 7 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
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