
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach 

ul. Al. Wł. Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice 

sekretariat@szpitalkozienice.pl 

tel./fax (48) 679 72 00, (48) 679 59 30 

 

Kozienice, dnia 12.08.2022r. 

 

OGŁOSZENIE 

Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach 

ul. Al. Wł. Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH SAMOCHODÓW 

SPECJALISTYCZNYCH - KARETEK 
 

Przedmiotem przetargu są dwa pojazdy : 

1. Marka pojazdu : Volkswagen Crafter 

Nr rejestracyjny : WKZ 44EK 

Rok produkcji : 2006 

Przebieg w km : 726 640 

Pojemność silnika : 2 458 cm³  

Rodzaj paliwa : ON 

Cena wywoławcza wynosi 10 000 zł netto + obowiązujący podatek VAT 

1. Marka pojazdu : Volkswagen Crafter 

Nr rejestracyjny : WKZ 44EH 

Rok produkcji : 2006 

Przebieg w km : 620 000 

Pojemność silnika : 2 458 cm³  

Rodzaj paliwa : ON 

Cena wywoławcza wynosi 10 000 zł netto + obowiązujący podatek VAT 

 

Każdy pojazd stanowi odrębny przedmiot sprzedaży. 

 

Dopuszcza się składanie ofert na jeden lub dwa pojazdy, będące przedmiotem postępowania. 

Oferty należy złożyć w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Kozienicach, ul. Al. Wł. Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice (Sekretariat) pisemnie w zaklejonej 

kopercie lub mailowo na adres zp@szpitalkozienice.pl z dopiskiem „Oferta na przetarg 

nieograniczony – zakup pojazdu używanego” do godziny 10.00 w dniu 22.08.2022r. Oferta 

złożona w sposób elektroniczny winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem 

mailto:zp@szpitalkozienice.pl


 

elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta lub posiadającą stosowne 

pełnomocnictwo. Decyduje data wpływu do SP ZZOZ w Kozienicach. 

 

Oferta pisemna złożona w toku przetargu nieograniczonego powinna zawierać : 

1) Imię, nazwisko i dokładny adres Oferenta lub nazwę firmy Oferenta oraz adres siedziby, 

jeśli oferent jest osobą prywatną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą 

osobowości prawnej, nr PESEL lub NIP w przypadku oferentów posiadających numer NIP, 

numer telefonu kontaktowego, adres e-mail 

2) Oferowaną cenę netto + obowiązujący podatek VAT 

3) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnosi 

żadnych roszczeń wobec SP ZZOZ w Kozienicach 

4) Inne dane wymagane przez organizatora przetargu  nieograniczonego, określone w 

ogłoszeniu o przetargu – jeżeli dotyczy 

 

Ofertę należy złożyć w terminie oraz miejscu, szczegółowo określonym w niniejszym ogłoszeniu. 

Otwarcie przetargu nieograniczonego oraz oceny złożonych ofert dokona Komisja Przetargowa, 

powołana przez Dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach. 

 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2022r. o godzinie 11.00 w Samodzielnym 

Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Al. Wł. Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice. 

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do 29.08.2022r. o wynikach rozstrzygnięcia 

przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie – pocztą tradycyjną bądź na wskazany 

adres e-mail. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej zastrzega sobie prawo 

do zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.  

 

Oględziny w/w samochodów można dokonać w dniach od 12.08.2022r. do 22.08.2022r. w Dziale 

Administracyjno-Gospodarczym po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oraz 

godziny w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach ul. Al. 

Wł. Sikorskiego 10, 16-900 Kozienice. Szczegółów informacyjnych udzieli Kierownik Działu 

Administracyjno-Gospodarczego Pani Marzanna Kurek, tel. (48) 679 71 97 oraz St. Inspektor 

Działu Administracyjno-Gospodarczego Pani Anna Pachocka, tel. (48) 679 71 51 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium dla oferty nr 1 w wysokości : 1 000 PLN 

(słownie: złotych złotych i 00/100), dla ofert nr 2 w wysokości 1 000 PLN (słownie tysiąc złotych i 

00/100) co stanowi 10% ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego, do dnia 

22.08.2022r. do godz. 9.00 

 

Wadium może zostać wniesione w gotówce lub na poniżej wskazany rachunek bankowy. 



 

Rachunek bankowy SP ZZOZ w Kozienicach nr 66 1240 5703 1111 0000 4899 8619. Wadium 

wnoszone w gotówce winno zostać wpłacone w kasie SP ZZOZ w Kozienicach, która przyjmuje 

wpłaty gotówkowe w dni robocze, w godz. Od 8.00 do 14.00. 

 

Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, 

zostanie zwrócone w terminie do 7 dni, odpowiedni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia 

oferty. Wadium złożone przez Nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega 

zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg nieograniczony, uchyli się od zawarcia 

umowy sprzedaży. 

 

Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego – 

2022r.  

 

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli :  

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, 

który nie wniósł wadium  

2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w niniejszy ogłoszeniu, lub są one 

niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie 

wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę  

Komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty, pocztą tradycyjną , 

faksem bądź na wskazany adres e-mail. 

 

 

Dyrektor SP ZZOZ 

  Roman Wysock 
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