
Regulamin przetargu nieograniczonego pisemnego  

na sprzedaż zbędnego składnika mienia ruchomego ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej w 

postaci kotła parowego Rumia Bassöe typu 100 HTO 

 

Dyrektor SP ZOZ „Szpital Powiatowy” w Bochni ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zbędnego 

składnika mienia ruchomego ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej w postaci kotła parowego  

Rumia Bassöe typu 100 HTO 

 

Przedmiot przetargu: Kocioł parowy Rumia Bassöe typu 100 HTO, nr fabryczny 94-100-20068, rok produkcji 1994, 

pojemnośd 2,25 m
3
, moc 690 KW

 

 

Warunki sprzedaży: warunki sprzedaży zostały określone w projekcie umowy sprzedaży, stanowiącej Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

 

Sposób sporządzenia oferty: 

Oferta musi zawierad proponowany cenę brutto za przedmiot przetargu. 

 

 

Kryteria wyboru oferty: wybrana zostanie oferta o najwyższej cenie brutto za przedmiot przetargu, przy czym nie 

niższej niż 3 000,00 zł brutto. 

 

Organizator przetargu zastrzega, iż przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, 

wpłacid wadium w wysokości 500,00 zł najpóźniej w dniu składania ofert do godz. 13.00 na rachunek bankowy nr 22 

1240 4722 1111 0010 5181 7812, z podaniem tytułu „wadium - przetarg na kocioł parowy”. 

Z chwilą zawarcia umowy wadium wybranej oferty zostaje zaliczone na poczet ceny za przedmiot przetargu 

 

Dokumenty wymagane od oferenta: 

1. Oferta sporządzona na załączonym formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). 

2. Dowód wpłaty wadium. 

3. Podpisany projekt umowy, zgodnie z zasadami reprezentacji składającego ofertę, stanowiący Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

 

Termin i miejsce składania ofert: oferty należy składad w trwale zamkniętych kopertach z dopiskiem na zewnątrz: 

przetarg – sprzedaż kotła parowego), najpóźniej do 22 czerwca 2015 r., do godziny 14.00. na dzienniku podawczym SP 

ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2015 r. o godz. 13.00 w budynku Dyrekcji SP ZOZ „Szpital Powiatowy” w 

Bochni, ul. Krakowska 31, pokój nr 8. 

Oferenci mogą osobiście uczestniczyd w otwarciu ofert.  

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

 

Do niniejszego postępowania przetargowego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

Po otwarciu ofert organizatorowi przysługuje prawo wzywania uczestników do udzielania dalszych wyjaśnieo lub 

uzupełniania braków formalnych złożonych ofert, a także wykluczenia z udziału w przetargu oferentów, których oferty 

nie będą spełniad wymogów lub którzy nie udzielą stosownych wyjaśnieo.  

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert lub 

odwołania  przetargu (w tym także bez podania przyczyny). 
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Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu bez podania przyczyn. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Projekt umowy. 

2. Formularz ofertowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


