WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W FORMIE PISEMNEGO KONKURSU OFERT

WARUNKI STAWIANE OFERENTOM (Kupującym)
Do konkursu mogą przystąpić tylko Oferenci, którzy:
1.Dokonali wpłaty wadium na zgłoszony do przetargu sprzęt medyczny oraz złożyli pisemne
oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przystąpienia do przetargu
2.Zapoznali się z istniejącym stanem technicznym zgłoszonego do przetargu sprzętu
3.Nie posiadają żadnych zaległości wobec Centrum NEUROMED.
PRZEDMIOT I WARUNKI SPRZEDAŻY
1. Przedmiotem sprzedaży jest:
2. W ofercie należy podać oferowaną kwotę zakupu, która nie może być niższa niż podana w cena
wywoławcza.
3.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług dostawa towarów używanych
zwolniona jest z podatku.
4. Sprzedający żąda wpłaty wadium na zgłoszony do przetargu sprzęt kuchenny w wysokości 10%
ceny sprzedawanych składników majątku.
5. Wadium należy wpłacić przelewem na konto: PKO Bank Polski
91 1020 5226 0000 6302 0416 3473
6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co
najmniej ceny wywoławczej lub uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia
umowy.
7. W stosunku do osoby, która zaoferowała najwyższą cenę przebicia ceny wywoławczej, wadium
złożone w gotówce ulega zarachowaniu na poczet zaoferowanej wartość zakupu.
8. Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta nie została wybrana zostaje zwrócone do 14 dni
od dnia wywieszenia komunikatu Dyrektora o rozstrzygnięciu konkursu.
9. Sprzedający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
10. Oferent zobowiązuje się do odbioru urządzeń na własny koszt i własnym staraniem.
TERMIN REALIZACJI
Do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Dokumenty, które należy złożyć w oryginałach, ewentualnie w kserokopiach poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez Oferenta:
1. „Oferta Konkursowa” stanowiąca Załącznik Nr 1 do niniejszych Warunków przystąpienia do
przetargu.
2. Dowód wpłaty wadium.
3. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z „Warunkami przystąpienia do przetargu”, stanowiące
Załącznik Nr 2 do „Warunków przystąpienia do przetargu”.
4. Oświadczenie Oferenta, że znany mu jest istniejący stan techniczny urządzenia, na które złożył
swoją ofertę – Załącznik Nr 3 do niniejszych „Warunków przystąpienia do przetargu”.
5. Zaparafowany wzór Umowy sprzedaży, stanowiący Załącznik Nr 4 do „Warunków przystąpienia do
przetargu”.
6. Wniosek o przeksięgowanie kwoty wadium na poczet zaoferowanej wartości zakupu, stanowiący
Załącznik Nr 5 do „Warunków przystąpienia do przetargu w formie pisemnego konkursu ofert”.
FORMA PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT
1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej /wydruk komputerowy/ w
formacie A4.
3. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
4. Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty.
5. Załączniki powinny być dołączone do oferty w sposób chronologiczny.
6. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez Oferenta bądź upoważnionego
przedstawiciela zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub przez osobę umocowaną do podpisania
oferty. Podpis lub podpisy osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu

Wykonawcy muszą być czytelne, a w przypadku, gdy są nieczytelne powinny być opisane pieczątkami
imiennymi.
7.Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty i załącznikach powinny być czytelne, parafowane
przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.
8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.Wszystkie strony oferty i załączniki powinny być kolejno ponumerowane i spięte lub zszyte w
sposób trwały,
10. Oferta powinna zostać złożona w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający
jej przypadkowe otwarcie. Kopertę należy opisać następująco:
Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ ul. Białowieska 74a, 54-235 Wrocław
Konkurs ofert na sprzedaż używanego sprzętu kuchennego
Nie otwierać przed dniem 21.02.2013 r. przed godz.12³º
Nazwa (Nazwisko) Oferenta
Adres siedziby (zamieszkania) Oferenta
SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT WARUNKÓW KONKURSU
1. Oferenci mogą składać pisemne zapytania dotyczące warunków konkursu.
Pismo należy dostarczyć:
a) bezpośrednio do Centrum Nuropsychiatrii NEUROMED-z-ca dyr. da administracyjnoorganizacyjnych , wejście A I piętro (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00),
b) lub wysłać faksem na numer 71/ 350 170 80 w.42 , bądź e-mailem na adres:
sekretariat@neuropsychiatria.com z zaznaczeniem „zbycie sprzętu kuchennego”
2. Wszystkie wątpliwości zostaną wyjaśnione, jeśli zapytanie Centrum otrzyma nie później niż do dnia
19.02.2013 r.. Pisma, które wpłyną po terminie, pozostaną bez odpowiedzi.
3. W uzasadnionych przypadkach (przed terminem składania ofert) Centrum dopuszcza możliwość
wprowadzenia zmian w treści warunków konkursu, jak również wyznaczania nowego terminu
składania i otwarcia ofert.
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI
Osobami upoważnionymi przez Sprzedającego do kontaktowania się z Oferentami są:
Jadwiga Dul z-ca dyr. ds. administracyjno-organizacyjnych Tel. 71 350 17 80 w.42
Izabella Jaroszek – pracownik administracyjny 350 17 80 w.47
MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1.Ofertę należy złożyć w sekretariacie Centrum NEUROMED w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21.02.2013 godz. 12 ºº
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
MIEJSCE I TERMIN PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2013r. o godz. 12³º w gabinecie z-cy dyrektora pok. 32a wejście
A
INFORMACJE O TRYBIE PUBLICZNEGO OTWARCIA I OCENY OFERT
1. Oferenci mogą być obecni podczas publicznego otwarcia ofert.
2. Członek Komisji Konkursowej ogłosi publicznie pełne nazwy i adresy wszystkich Oferentów oraz
zaoferowaną przez nich kwotę zakupu za dany sprzęt.
3. Dalsze czynności Komisji odbędą się bez udziału Oferentów.
4. W toku badania ofert, Komisja dokona sprawdzenia ważności ofert. Oferty spełniające warunki
konkursu zostaną uznane za odpowiednie i będą poddane ocenie merytorycznej.
5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Komisja może żądać udzielenia przez Oferentów
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, a także ich
ewentualnego uzupełnienia, o ile uzupełnienie nie będzie wpływać na kryterium wyboru oferty, tj.
zaproponowanej ceny.
6. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja Przetargowa
postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi oferentami niezwłocznie po
zakończeniu procedury przetargowej.
7. Przetarg ustny odbędzie się, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik (wezwany Oferent) zaoferuje, co
najmniej jedno postąpienie powyżej wcześniej zaoferowanej ceny.
8. Licytację rozpoczyna się od podania ceny pakietu sprzętu kuchennego uzyskanej w przetargu.
9. Wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej.

10.Trzykrotne wywołanie ostatniej najwyższej ceny zamyka przetarg ustny, po którym zostanie
podana nazwa firmy lub osoby, która przetarg na dany pakiet wygrała.
11.Brak obecności wezwanego Oferenta na przetargu ustnym powoduje odrzucenie jego oferty.
TERMIN WAŻNOŚCI OFERT
1. Oferent związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia oferty.
OCENA OFERT
Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria:
1. najwyższa oferowana cena zakupu
WYBÓR OFERENTA
Sprzedający sprzeda sprzęt Oferentowi, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą według
kryterium najwyższa cena
OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU
1. Protokół o zamknięciu prac komisji i końcowym wyniku konkursu zostanie wywieszony na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej Centrum NEUROMED
2 Sprzedający powiadamia Oferenta, którego ofertę wybrano o miejscu i terminie podpisania umowy.
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. W terminie do 3 dni od daty wywieszenia komunikatu o zamknięciu konkursu, uczestnik konkursu
może wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu do Dyrektora Centrum
NEUROMED pod warunkiem, że wskaże swój interes prawny.
2. Dyrektor rozpatruje skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi
wszelkie czynności związane z wyborem oferty i podpisaniem umowy ulegają wstrzymaniu (termin
związania ofertą ulega zawieszeniu).
PODPISANIE UMOWY
1. Umowę z Oferentem, który wygrał konkurs ofert, uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez
oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty.
2. Treść umowy musi być zgodna ze wzorem umowy załączonym do „Warunków przystąpienia do
przetargu”.
3. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, tzn. dwukrotnie nie
zjawi się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy, Sprzedający uznaje to za uchylenie się od
zawarcia umowy, co upoważnia sprzedającego do wyboru oferenta, który spełni wszystkie warunki i
uzyskał kolejne miejsce w wynikach końcowych.
ZAŁĄCZNIKI DO WARUNKÓW KONKURSU
1. Oferta Konkursowa
2. Dowód wpłaty wadium.
3. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z „Warunkami przystąpienia do przetargu”,
4. Oświadczenie Oferenta, że znany mu jest istniejący stan techniczny urządzenia, na które złożył
swoją ofertę
5. Zaparafowany wzór Umowy sprzedaży,
6. Wniosek o przeksięgowanie kwoty wadium na poczet zaoferowanej wartości zakupu,

Załącznik Nr 1

OFERTA KONKURSOWA

Pełna nazwa Oferenta:
.......................................................................................................................................................
………………………..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adres Oferenta:
ul....................................................... nr .................. kod pocztowy .............................................
miejscowość ...................................... tel. .............................. fax. ..............................................
Regon............................................. NIP .....................................................................................
Bank ............................................... Nr konta .............................................................................
W związku z ogłoszonym przetargiem na sprzedaż używanego sprzętu kuchennego oferuję
następującą cenę zakupu:
Pakiet 1:……………………….

1. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w warunkach konkursu i
przyjmuję je bez zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu
składania ofert.
3. Oświadczam, że odbiorę urządzenie na własny koszt i własnymi siłami.
4. Bez zastrzeżeń przyjmuje wzór umowy i w przypadku wygrania konkursu deklaruję
gotowość podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Centrum NEUROMED.
5. Do kontaktów upoważniamy ...........................................................................
tel. ....................................................... fax. ............................................................................... .
...............................................

pieczątka i podpis Oferenta

……………………, dnia ............................
(miejscowość)

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że zapoznałem(łam) się z „Warunkami przystąpienia do
przetargu” na sprzedaż używanego sprzętu kuchennego
i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

..................................................
pieczątka i podpis Oferenta

……………………. , dnia ............................
(miejscowość)

Załącznik Nr 3
OŚWIADCZENIE
o zapoznaniu się z istniejącym stanem technicznym sprzętu, będącego przedmiotem niniejszego
postępowania
Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że znany mi jest istniejący stan techniczny urządzenia, na które
składam swoją ofertę i wolę zakupu i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

..................................................
pieczątka i podpis Oferenta

……………………. , dnia ............................
(miejscowość)

Załącznik Nr 4
WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY
Zawarta w dniu …………… 2013 roku we Wrocławiu pomiędzy:
Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 74a wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr
0000080823, REGON 930179200, NIP 8942479165,
reprezentowanym przez:
Halinę Flisiak-Antonijczuk - Dyrektora
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”,
a
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”,
§1
Umowa zostaje zawarta zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 6/2013 Dyrektora Centrum
NEUROMED z dnia 12.02.2013 roku zasad zbycia, przekazywania i likwidacji środka trwałego,
użyczenia, nieodpłatnego użytkowania i darowizny składników majątkowych w Centrum
Neuropsychiatrii NEUROMED
§2
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż używanego sprzętu kuchennego:
…………………………………………………………………………………………………
2. Kupujący oświadcza, że znany mu jest istniejący stan techniczny zakupionego urządzenia i
nie wnosi z tego tytułu żadnych uwag.
3. Kupujący zobowiązuje się do odbioru urządzeń na własny koszt i własnym staraniem.
4. Kupujący zobowiązuje się do wpłacenia ceny za zakupione urządzenie(a) tj.:
…………………………………………………………………..
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług dostawa towarów używanych
zwolniona jest z podatku.
§3
Należność za sprzedawane urządzenia płatna będzie w kasie Centrum NEUROMED na podstawie
faktury VAT w dniu odbioru towaru lub płatne przelewem na konto: PKO Bank Polski
91 1020 5226 0000 6302 0416 3473 w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
§4
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej
nowych postanowień niekorzystnych dla Sprzedawcy, jeżeli przy ich uwzględnianiu,
należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Oferenta.
3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy Sąd dla
siedziby Sprzedawcy.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej
ze stron.

…………………………
SPRZEDAJĄCY

……………………………..
KUPUJĄCY

Załącznik Nr 5
WNIOSEK

W związku z wpłatą wadium w wysokości ........................... zł w ramach przetargu na sprzedaż
używanego sprzętu kuchennego , proszę o przeksięgowanie niniejszej kwoty na poczet zaoferowanej
wartości zakupu. Jednocześnie zobowiązuję się do uregulowania różnicy w terminie wskazanym przez
Sprzedającego.

..................................................
pieczątka i podpis Oferenta

……………………. , dnia ............................
(miejscowość)

