Limanowa, dnia 29.08.2013 roku

Ogłoszenie
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nw. pojazdów :
1. Pojazd sanitarny marki FIAT DUCATO 2,8 TDI
-rok produkcji 1999
-nr rejestracyjny NAC 4800
-nr nadwozia ZFA23000005789464
-stan licznika 390.483km
-stopień zużycia 80%
⇒ Cena wywoławcza 4.333,00 PLN ,VAT: zw. ;

WADIUM 430,00 PLN

2. Pojazd sanitarny marki FIAT DUCATO 2,8 JTD
-rok produkcji 2000
-nr rejestracyjny KLIL030
-nr nadwozia ZFA23000006025034
-stan licznika 352.770 km
-stopień zużycia 75%
⇒ Cena 5.364,00 PLN ,VAT: zw. ;

WADIUM 535,00 PLN

•

Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2013r roku o godz. 11,00
w Szpitalu Powiatowym w Limanowej , 34-600 Limanowa ul.
Piłsudskiego 61 (Sala Narad ).

•

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
Uczestnik przetargu reprezentujący na przetargu osobę prawną lub organizację nie
posiadającą osobowości prawnej, winien posiadać pełnomocnictwo do wzięcia
udziału w przetargu w imieniu reprezentowanego podmiotu.

•

Przystępujący do przetargu winni okazać się dowodem wpłacenia wadium

•

Wadium należy wpłacać gotówką na konto Szpitala Powiatowego w Limanowej w
BS Oddział w Limanowej Nr 67880400000000001394940182

•

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał , zalicza się
na poczet nabycia przedmiotu przetargu.

•

W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane przez
uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

•

Wadium ulega przepadkowi w przypadku
o uchylenia się uczestnika postępowania, który przetarg wygra, od zawarcia
umowy kupna,
o gdy żaden z uczestników postępowania nie wykona przynajmniej jednego
postąpienia w licytacji o min. 1% ceny wywołania (kilku licytantów) lub o
min 5% (jeden licytant) .

•

Przedmiot przetargu można oglądać w parku samochodowym Działu Transportu
Sanitarnego Szpitala Powiatowego w Limanowej - ul. Witosa 28, codziennie od
poniedziałku do piątku w godz. od 7,00 – 14,00

•

Szczegółowe warunki przetargu określa „Regulamin przetargu na zbycie, najem
lub dzierżawę majątku trwałego Szpitala”. Wgląd do Regulaminu, a także
dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Transportu Sanitarnego Szpitala
Powiatowego w Limanowej ul. ul. Witosa 28 tel. (18) 3371-842 - codziennie od
poniedziałku do piątku w godz. od 7,00 – 14,00

•

Szpital Powiatowy w Limanowej zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny.
Inne informacje:

•
•
•
•

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na dany
pojazd będący przedmiotem przetargu.
Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po
pozytywnym zakończeniu przetargu.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przed podpisaniem
umowy kupna-sprzedaży pod rygorem utraty wadium.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy
kupna-sprzedaży.
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