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Dyrektor 

Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  w Gdyni 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej 

 

 

Gdynia, dnia 04.01.2023 r. 

 

W przetargu na zbycie mienia ruchomego mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które złożą ofertę spełniającą wymagania zawarte 

w szczegółowych warunkach przetargu oraz wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie i 

miejscu wyznaczonym w niniejszych szczegółowych warunkach przetargu. 

1. PRZEDMIOT PRZETARGU 

a) Przedmiotem przetargu jest zbycie mienia ruchomego –ambulanse medyczne wyszczególnione           
    w Załączniku Nr 2 do szczegółowych warunków przetargu. 
 
b) Mienie przeznaczone do sprzedaży stanowi własność Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
     w  Gdyni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 
 
c) Cena wywoławcza brutto poszczególnych urządzeń została określona w Załączniku Nr 2. 
 
d) Mienie przeznaczone do sprzedaży można oglądać w siedzibie MSPR w Gdyni SPZOZ, przy                                                                                                                                                                  
    ul. Żwirki i Wigury 14 w dniach od 16.01.2023 r.  do 20.01.2023 r. od poniedziałku do  
    piątku w   godz. od 8.00 od  14.00 – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Panem     
   Sławomirem Blachowskim tel. 506 037 208. 
 
e) Organizator przetargu dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane ambulanse. 

2. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie ze 

szczegółowymi warunkami przetargu, w formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi 

załącznikami. Oferta musi być podpisana. Kompletna oferta, łącznie z załącznikami, powinna mieć 

ponumerowane i parafowane strony. Wszystkie strony oferty muszą być spięte w sposób 

zapobiegający dekompletacji oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane  

i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, 

zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być opatrzona napisem: 

PRZETARG NA ZBYCIE MIENIA RUCHOMEGO: 
AMBULANSE MEDYCZNE 

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO  W GDYNI SAMODZIELNY PUBLICZNY 
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Ul. Żwirki i Wigury 14 
81- 394 Gdynia 

 
Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 



3. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW 

Oferta powinna zawierać: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez oferenta, 

b) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – jako wzór załącznik nr 1, 

c) kopie dowodu wniesienia wadium. 

4. KRYTERIA OCENY 

Proponowana cena jednostkowa (brutto) – 100 % 

Uwaga: 

W przypadku złożenia ofert z taką samą wartością w zakresie tego samego asortymentu, 

organizator przetargu może zarządzić składanie ofert dodatkowych. 

5. WADIUM 

Organizator przetargu ustala wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranego ambulansu, wg 

pozycji przetargowej z ogłoszenia - SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU Załącznik nr 2 – 

Wykaz ambulansów, tytułem zabezpieczenia obowiązków wynikających z przetargu. 

Oferent wnosi wadium na rachunek Banku PKO S.A. o nr r-ku 50 1240 5354 1111 0010 6275 2704 

Organizatora przetargu  najpóźniej do dnia 24.01.2023 roku do godz. 12:00  

Kopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 

Organizator przetargu zwróci wadium, jeżeli: 

a) zawarto umowę sprzedaży, 

b) upłynął termin związania z ofertą, 

c) unieważniono przetarg. 

Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz organizatora przetargu w 

przypadku, gdy: 

a) sprzedaż przedmiotu przetargu stała się niemożliwa z winy oferenta, 

b) przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane. 

6. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH PRZETARGU 

Ze strony Sprzedawcy osoba uprawniona do kontaktowania się z kupującymi jest: 

Pan Sławomir Blachowski  Kierownik ds. Transportu  

tel. 506 037 208, adres e-mail: s.blachowski@pogotowie.gdynia.pl 
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7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowych warunkach przetargu 
należy złożyć do dnia 25.01.2023 r. do godziny 12:00 w siedzibie organizatora przetargu tj. 
MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO  W GDYNI SP ZOZ, ul. Żwirki i Wigury 14, 
81-394  Gdynia  
 
8. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

a) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2023 r. o godzinie 12:30. w siedzibie Organizatora 
przetargu tj. MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO  W GDYNI SAMODZIELNY 
PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ przy ul. Żwirki i Wigury 14, w Gdyni – Sekretariat 
Dyrektora. 
 
b) Komisja w części jawnej posiedzenia po sprawdzeniu nienaruszenia ofert, ogłasza prawidłowość 

ogłoszenia przetargu, ilość ofert oraz ogłasza oferentom, które z ofert są ważne lub nie. 

c) Otwarcie ofert przeprowadza komisja przetargowa. 

d) Do chwili rozpoczęcia przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia bez 

podania przyczyny. 

e) Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty zgodnie z kryteriami oceny. 

f) Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonywany oddzielnie dla każdej pozycji przetargowej z 

ogłoszenia - SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU Załącznik nr 2 –  Wykaz ambulansów, 

g) Organizator przetargu obowiązany jest do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty 

i prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

10. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU 

1. Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli: 

a) nie wpłynęła żadna oferta, 

b) komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty. 

2. Organizator przetargu dopuszcza jego rozstrzygniecie, jeśli wpłynie tylko jedna oferta spełniająca 

wymagania określone w szczegółowych warunkach przetargu. 

3. Po zakończeniu przetargu zamawiający niezwłocznie powiadomi mailem oferentów o wyborze 

oferty i umieści ogłoszenie o wyniku przetargu na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz zamieści na 

stronie internetowej: www.pogotowie.gdynia.pl – Biuletyn informacji publicznych.   

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Wykaz zbywanych ambulansów 

Załącznik nr 3 – Projekt umowy 

 

http://www.pogotowie.gdynia.pl/

