
Załącznik nr 1
                                                                      do Zarządzenia ZARZĄDZENIE NR 7/2022 Dyrektora

                                                                 Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ
                                            z dnia 28.03.2022 r.

REGULAMIN PRZETARGU 
NA SPRZEDAŻ 

AMULANSÓW MEDYCZNYCH
MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO  W GDYNI

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Z DNIA 28.03.2022 r.

§ 1  

Przedmiot przetargu

Regulamin określa tryb przygotowania, organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż

środków trwałych stanowiących własność Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni

Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej,  przeprowadzonego  w  trybie

przetargu  pisemnego. 

§ 2  

Organizacja przetargu

1. Dyrektor  MSPR  w  Gdyni  SP  ZOZ,  zwany  dalej  Dyrektorem  zatwierdza  cenę

wywoławczą, wysokość wadium, regulamin przetargu i powołuje Komisję Przetargową.

2. Przetarg przygotowuje i organizuje Komisja Przetargowa.

3.  Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez

rzeczoznawców, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od

wartości księgowej netto.

4. Komisja  może  odstąpić  od  wyceny  sprzedawanego  składnika  majątku  trwałego  przez

rzeczoznawcę, jeżeli:

1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,

2) składnik majątku trwałego ma ustaloną cenę giełdową.



5. Komisja  przetargowa  przygotowuje  ogłoszenie  o przetargu,  które  winno zawierać  co

najmniej:

- nazwę i siedzibę MSPR w Gdyni SP ZOZ  , 

- przedmiot przetargu,

- osobę upoważnioną do kontaktu z oferentami,

- sposób udostępnienia regulaminu przetargu,

- wysokość wadium oraz termin i formę jego wniesienia,

- cenę wywoławczą, 

- wymagania jakim powinna odpowiadać oferta,

- miejsce i termin składania ofert, nie krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia

- okres związania ofertą

- termin zawarcia umowy sprzedaży 

- zastrzeżenie  o  możliwości  odwołania  przetargu  w  każdym  czasie,  bez  podania

przyczyny.

6. Ogłoszenie o przetargu publikuje się 

- w dzienniku lokalnym,

- stronie internetowej MSPR w Gdyni SP ZOZ,

- na tablicy ogłoszeń MSPR w Gdyni SP ZOZ.

7. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz

osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji w takim

stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do

bezstronności komisji.

8. Przetarg  przeprowadza  komisja  przetargowa  w  składzie  co  najmniej  3-osobowym

powołana Zarządzeniem przez Dyrektora spośród pracowników MSPR w Gdyni SP ZOZ.



9. Wszelkie  rozstrzygnięcia  należące  do  kompetencji  komisji  przetargowej,  w  tym

rozstrzygnięcie  przetargu  zapadają  większością  głosów.  W  przypadku  równej  liczby

głosów za i przeciw, rozstrzygający jest głos przewodniczącego komisji. 

10. Przetarg może zostać odwołany w każdym czasie przez MSPR w Gdyni SP ZOZ , bez

podania przyczyny.

§ 3  

Przebieg przetargu

1. Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu i składa się z części

jawnej  odbywającej  się  z  udziałem  oferentów  oraz  części  niejawnej  zamkniętej  dla

oferentów.

2. Zainteresowani udziałem w przetargu składają oferty pisemne.

3. Oferta pisemna powinna zawierać:

- imię, nazwisko (nazwę) i adres oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- oznaczenie przedmiotu oferty i oferowaną cenę,

- potwierdzenie wpłaty wadium.

4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu

i terminie określonym w ogłoszeniu przetargu.

5. Wadium:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny

wywoławczej. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

Wadium nabywcy zostaje zaliczone na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się

od zawarcia umowy sprzedaży.

Zwrot wadium następuje w terminie 5 dni po odwołaniu albo zamknięciu przetargu.

6. Otwarcie ofert jest jawne.

W części jawnej przewodniczący komisji otwiera przetarg i odczytuje informacje

z ogłoszenia przetargu. Następnie komisja przetargowa:

- podaje liczbę otrzymanych ofert,

- dokonuje otwarcia kopert z ofertami,



- podaje imię i nazwisko (nazwę) oraz adres oferenta, którego oferta jest otwierana, a

także  informacje  dotyczące  ceny  oferty  oraz  sprawdza  wniesienie  wymaganego

wadium.

7. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. 

8. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa weryfikuje oferty i dokonuje wyboru

oferenta lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

9. Komisja odrzuca ofertę, jeżeli: 

- została złożona po wyznaczonym terminie,

- oferta jest niekompletna,

- oferta nie odpowiada warunkom przetargu,

- oferta jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do swej treści,

- nie wniesiono wadium  lub wniesiono po terminie,

- uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.

10. O odrzuceniu oferty komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta.

11. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

12. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

13. W razie  ustalenia,  że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę,  komisja przetargowa

wzywa tych oferentów do złożenia w terminie wskazanym oferty dodatkowej.

14. O wyborze najkorzystniejszej oferty MSPR w Gdyni SP ZOZ zawiadamia niezwłocznie

wszystkich oferentów, którzy złożyli ofertę

15. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży

i zapłaceniu ceny.

16.  Z przebiegu przetargu komisja przetargowa sporządza i podpisuje protokół. 

17. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą zatwierdzenia protokołu przez Dyrektora.

§4

Postanowienia końcowe

1. W przypadku gdy pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty, ogłasza się drugi przetarg.

2. Drugi  przetarg  przeprowadza  się  po  upływie  14  dni,  lecz  nie  później  niż  w terminie

sześciu miesięcy od dnia zamknięcia pierwszego przetargu. Cena wywoławcza w drugim

przetargu  może  być  niższa  niż  w  pierwszym  przetargu.  W  drugim  przetargu  cena



wywoławcza może zostać obniżona, jednak nie więcej niż do wartości księgowej netto

poszczególnych środków trwałych.

3. Po drugim przetargu  zakończonym wynikiem negatywnym,  MSPR w Gdyni  SP ZOZ

może  zaprosić  do  rokowań  oferenta,  który  zaoferował  najwyższą  cenę  w  drugim

przetargu. 

4. Rokowania prowadzi komisja przetargowa, o której mowa w § 2 ust. 8.

5. Z przebiegu rokowań komisja sporządza i podpisuje protokół. § 3 ust. 15 i 17 stosuje się

odpowiednio.

 


