
 
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego  

w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz  

 

zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaŜ  

tokarki NF 400/239 Nr inwentarzowy T/000032 

Oferty naleŜy składać do 04.09.2017 r. do godz. 12.00. 

 

BliŜsze informacje znajdują się w regulaminie przetargu  

dostępnym na stronie internetowej organizatora 

www.przetargi.bieganski.org 

 



Regulamin przetargu na sprzedaŜ  tokarki NF 400/239 
                Nr inwentarzowy T/000032 

 
 

1. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu,           
ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, zwany dalej "Organizatorem", niniejszym zaprasza 
do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaŜ tokarki NF 400/239                
Nr inwentarzowy T/000032 będącej własnością Organizatora, zakupionej w 1995 roku . 
Przedmiotowa tokarka NF 400/239 stanowiąca przedmiot sprzedaŜy jest niesprawna                
i niekompletna. 
 

2. Informacje dodatkowe: Organizator nie ponosi Ŝadnych kosztów z tytułu przedmiotowego 
przetargu. 

 
3. Koszty podatkowe z tytułu zawarcia umowy sprzedaŜy obciąŜają Oferenta, którego oferta 

została wybrana. Przedmiot sprzedaŜy zostanie wydany Oferentowi po przedstawieniu 
dowodu dokonania wpłaty na konto Organizatora. 

 
4. W celu przystąpienia do przetargu Oferent powinien przygotować pisemną ofertę. 

Powinna ona zawierać: 
-  proponowaną cenę brutto w PLN,  
-  oświadczenie Oferenta o akceptacji postanowień regulaminu przetargu,  
-  kserokopię odpisu z rejestru sądowego / zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności  

gospodarczej lub dowodu osobistego w celu ustalenia danych na uŜytek umowy sprzedaŜy 
w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej - kserokopia 
powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 

 
5. Ofertę naleŜy zamieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Organizatora, na 

adres podany w pkt. l. Koperta powinna posiadać oznaczenia "PRZETARG –
TOKARKA NF 400/239” oraz  "Nie otwierać przed  04.09.2017 r.  godz. 12:30" 

 
6. Oferty naleŜy składać w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. Władysława 

Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, pok. Nr 108 a , codziennie od godz. 
8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niŜ do 04.09.2017 r. godz. 
12:00. 

 
7. Otwarcie ofert nastąpi w  Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr Władysława 

Biegańskiego, w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17, budynek „T”, parter pok. Nr 04          
w dniu 04.09.2017 r. godz. 12:30, Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. 

 
8. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującym kryterium: cena – 100 %. 

Najkorzystniejszą będzie oferta z najwyŜszą ceną brutto. Wszystkie oferty z ceną brutto 
poniŜej 2.000,00 zł zostaną odrzucone. 

 



9. O wyniku przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Organizator zastrzega sobie 
prawo uniewaŜnienia przetargu bez podania przyczyny. 

 
10.Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami oraz udzielania 

odpowiedzi na ewentualne zapytania jest Pan Tomasz Witkowski  – Kierownik Działu  
Nadzoru i Utrzymania Aparatury Medycznej,  tel. 660533047. 

 
11. Osoby zainteresowane nabyciem tokarki NF 400/239 mają moŜliwość obejrzenia 

przedmiotu przetargu w dniach od  22 – 25 sierpnia br. w godzinach od 8:00 do 14:00            

w siedzibie Organizatora, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 660533047 
 
 
 
 
Grudziądz, dnia 21.08.2017 r. 
 



 
OFERTA 

 
 
 
............................................................. 
      (nazwa i siedziba Oferenta 
       

Do 
       Regionalnego Szpitala Specjalistycznego 
       im. dr Władysława Biegańskiego 
       w Grudziądzu 
 
 
 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sprzedaŜ tokarki NF 400/239 
nr inwentarzowy T/000032, opublikowanego na stronie internetowej organizatora 
www.przetargi.bieganski.org w dniu  21.08.2017 r. przedkładam następującą ofertę: 

 
 

1. Oferuję cenę brutto za tokarkę NF 400/239 Nr inwentarzowy T/000032 :  
  
 ........................................   zł.,  

     

   słownie ....................................................................................................................................,  

 

 
2.   Oświadczam, Ŝe akceptuję postanowienia regulaminu przetargu.  
 
3.  Do oferty załączam kserokopię odpisu z rejestru sądowego / zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej / dowodu osobistego *,  poświadczoną przeze mnie za 
zgodność z oryginałem. 

 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 

....................   ........................................................    
     data        podpis Oferenta 


