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              Gdynia, dnia 29.03.2022 r.

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Ul. Żwirki i Wigury 14
81-394 Gdynia
 Wywoławczej 

OGŁOSZENIE
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego  w Gdyni Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej  ogłasza:

Przetarg, pisemny (ofertowy), na sprzedaż ambulansów medycznych  opisanych w załączonym wykazie.

1. Pojazdy można oglądać w dniach od  04.04.2022 r. do 15.04.2022 r. w godzinach  8.00 do godz.14.00

2. Oferty pisemne na zakup ambulansów, na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej  

www.pogotowie.gdynia.pl. oraz BIP UM Gdyni należy składać do dnia 20.04.2022 r.  do godziny 12.00. w 

sekretariacie Dyrektora, siedziba MSPR Gdynia SP ZOZ przy ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia

3. Oferty muszą być złożone w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą przed 

jej oficjalnym otwarciem, z dopiskiem „Przetarg na zbycie mienia ruchomego :  ambulanse medyczne – 

nie otwierać”

4. Wadium : organizator przetargu ustala wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej wybranego 

ambulansu 

5. Jedna oferta może dotyczyć tylko jednego pojazdu.

6. Oferent musi zaoferować cenę nie niższą niż cena wywoławcza, która podana jest w wykazie pojazdów.

7. Otwarcie ofert nastąpi 20.04.2022 r. o godzinie 12.30  w siedzibie MSPR Gdynia SP ZOZ

8. Odrzucone zostaną oferty, które:

a) wpłynęły po wyznaczonym terminie,

b) nie oferują co najmniej ceny wywoławcze,

c) nie zawierają wszystkich danych przewidzianych w formularzu ofertowym lub dane te są 

nieczytelne – w stopniu uniemożliwiającym komisji zidentyfikowanie woli oferenta.

9. Wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

10. O wynikach przetargu jak i ofertach odrzuconych oferenci zostaną poinformowani drogą mailową.

11. Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest w okresie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia 

o rozstrzygnięciu przetargu uiścić cenę nabycia 

12. W przypadku, nie dokonania zapłaty ceny nabycia przez nabywcę, w terminie określonym w pkt.11, 

sprzedaż pojazdu proponuje się oferentowi, który w kolejności zaoferował najwyższą cenę.

13. Wydanie pojazdu nabywcy wraz z niezbędną dokumentacją i fakturą nastąpi bezpośrednio po zapłaceniu 

ceny nabycia.

14.  Odbiór i ewentualny załadunek i transport kupionego pojazdu dokonuje nabywca na własny koszt.



15.  Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią „Regulaminu przetargu", zamieszczonego na stronie 

internetowej Stacji.

16.  Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Pan Sławomir Blachowski – Kierownik ds. Transportu  

tel. kom. 506 037 208  w  godzinach od 8.00 do godz. 14.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

17. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub wycofania pojazdów z przetargu 

przed terminem otwarcia ofert bez podania przyczyny.


