Limanowa, dnia 21.06.2011roku

Ogłoszenie
o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nw. urządzeń :

1. Zespół prądotwórczy „VOLA” 3ZPP-250S

zest

1

Dane techniczne:
Producent
ZMIN Warszawa
Nr fabryczny
2868
Rok produkcji
1975
Moc
200 kW
Ciężar
4450 kg
Rodzaj prądu
3-fazowy
Napięcie
400/231V
Częstotliwość
50 Hz
Prędkość obrotowa
1500 obr/min
Stan techniczny - Książka techniczna zespołu prądotwórczego, 3ZPP-250S, nr fabryczny 2868,
prowadzona od 23.07.1975 roku do 24.01.2011,
Cena wywoławcza 16.000,00 PLN ,VAT: zw. ; WADIUM 1.600,00 PLN
_________________________________________________________________

2. Urządzenia laboratoryjne
a. Kalibrator fotometryczny KF-10

-

szt

1

wzorcowany nr świadectwa 5956.3-M23-4180-1022/09
Producent
PPUH SONOPAN
Nr fabryczny 277/2009
Rok produkcji 2009
Cena wywoławcza 1.400,00 PLN ,VAT: zw. ; WADIUM 140,00 PLN
_________________________________________________________________
b. Waga laboratoryjna AS 60/C2
szt
1
Producent
Radwag
Nr fabryczny 278791/09
Rok produkcji 2009
________________________________________________________________
Cena wywoławcza 2800,00 PLN ,VAT: zw. ; WADIUM 280,00 PLN

c. Stopery Casio HS 80 wzorcowane

szt
4
nr świadectwa W4/401-144/4/09, nr fabryczny 811Q08R
nr świadectwa W4/401-144/6/09, nr fabryczny 1909Q06R
nr świadectwa W4/401-144/5/09, nr fabryczny 1909Q026R
nr świadectwa W4/401-144/3/09, nr fabryczny 907Q04R
________________________________________________________________
Cena wywoławcza 280,00 PLN/1 szt ,VAT: zw. ;
WADIUM 30,00 PLN/1szt

•

Przetarg odbędzie się w dniu 08.07.2011 roku Poz. 1 – godz. 10,00, Poz 2 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.

•

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 lub zostanie wypłacone gotówką w kasie
bezpośrednio po zamknięciu 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 codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7,00 – 14,00:
o Poz. 1 Szpital Powiatowego Limanowej ul Piłsudskiego 61 (Agregatorownia)
Osoba uprawniona do udzielania informacji i udostępniania dokumentacji :
Stanisław Twaróg tel. 18 3301793
o Poz 2 Szpital Powiatowego Limanowej ul Piłsudskiego 61 (Pracownia Bakteriologii )
Osoba uprawniona do udzielania informacji i udostępniania dokumentacji :
Zofia Kowalska tel 18 3301 796

•

Szczegółowe warunki przetargu określa „Regulamin przetargu na zbycie, najem lub dzierżawę
majątku trwałego Szpitala”. Wgląd do Regulaminu, a także dodatkowe informacje można uzyskać w
Sekcji Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej Szpitala Powiatowego w Limanowej ul. Piłsudskiego
61 lub pod tel. (18) 3301-778 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.

