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DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU 
OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

OGŁASZA SPRZEDAŻ TRZECH UŻYWANYCH AMBULANSÓW SANITARNYCH
Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. 2022 poz.1360), art. 54 
ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r., poz. 633) oraz zgody 
Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29.08.2022 r.  

DANE SPRZEDAJĄCEGO
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel. /25/ 781-73-00, fax /25/ 787-60-83
Adres strony internetowej: www.spzozsokolow.pl e-mail: zp@spzozsokolow.pl  ,  
NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779,

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY
Przedmiotem sprzedaży jest:
1. Samochód specjalny - ambulans medyczny Mercedes Sprinter 315 CDI AMBULANCE
• Rok produkcji: 2006
• Przebieg: 389 637 km
• Poj. Silnika: 2 148 cm³
• Nr VIN: WDB9066331S1109699
• Skrzynia biegów: manualna
• Rodzaj paliwa: ON
• Dodatkowe informacje: wspomaganie kierownicy, ABS, ASR, klimatyzacja, elektryczne szyby
• Wyposażenie: nosze FERNO z transporterem, podbierak, dwa komplety opon
• Ubezpieczenie OC ważne do 31 grudnia 2022 r, przegląd techniczny do 09 listopada 2022 r.
• Numer rejestracyjny: WSK JW30
Wartość rynkowa brutto pojazdu została wyceniona na kwotę: 25 000,00 zł

2. Samochód specjalny - ambulans medyczny Mercedes Sprinter
• Rok produkcji: 2001
• Przebieg: 807 258 km
• Poj. Silnika: 2 148 cm³
• Nr VIN: WDB9036621R339938
• Skrzynia biegów: manualna
• Rodzaj paliwa: ON
• Dodatkowe informacje: wspomaganie kierownicy, ABS
• Wyposażenie: nosze z transporterem, dwa komplety opon
• Ubezpieczenie OC ważne do 10 marca 2023r, przegląd techniczny - brak.
• Uszkodzona  przednia  i  boczne  szyby  szoferki  oraz  inne  uszkodzenia  wnętrza  samochodu.  Brak 
akumulatora. Stan pojazdu ocenia się na dostateczny.
• Numer rejestracyjny: WSK 19XN
Wartość rynkowa brutto pojazdu została wyceniona na kwotę: 3 000,00 zł

3. Samochód specjalny - ambulans medyczny Mercedes Benz Vito 109 CDI
• Rok produkcji: 2006
• Przebieg: 464 491 km
• Poj. Silnika: 2 148 cm³
• Nr VIN: WDF63960113298678
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• Skrzynia biegów: manualna
• Rodzaj paliwa: ON
• Dodatkowe informacje: wspomaganie kierownicy, ABS
• Wyposażenie: nosze z transporterem, krzesełko, dwa komplety opon
• Ubezpieczenie OC ważne do 31 grudnia 2022r., przegląd techniczny do 02.08.2023r.
• Numer rejestracyjny: WSK JW49
Wartość rynkowa brutto pojazdu została wyceniona na kwotę: 12 000,00 zł

Dokładny opis przedmiotu sprzedaży zawarty został w załączniku nr 2.

KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM
Osobą upoważnioną do kontaktu z zainteresowanymi Oferentami jest:
Maciej Kruszyński tel. 668 163 861 (telefon czynny w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00)
Ambulans można obejrzeć w placówce SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosko 5 od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA  I ZŁOŻENIA OFERTY
W odpowiedzi na Ogłoszenie, Oferent zobowiązany jest do złożenia:
a. Oferty kupna (według załącznika nr 1 do Ogłoszenia).
b. Jeżeli dotyczy – aktualny odpis z właściwego rejestru (CEIDG, KRS) o działalności.
c. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika 
bezpośrednio z załączonych dokumentów,

1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną pisemną ofertę.
2. Sprzedający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Oferentami mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej.
4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim.
5. Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium.
6. Oferent zostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu złożenia oferty.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego (pokój 37 biurowca) Sokołów Podlaski ul. ks. Jana Bosko 5, 
w zamkniętych i ostemplowanych pieczęcią firmową Wykonawcy kopertach z napisem: „Oferta na zakup 
samochodu - ambulans medyczny”  lub w formie elektronicznej ( scan oferty)  na adres: zp@spzozsokolow.pl
2. Termin składania ofert mija 26.09.2022 r. o godzinie 10:30

               3. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 11:00 w lokalu nr 13 biurowca w siedzibie sprzedającego.

KRYTERIUM WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą ceną oraz spełniająca formalne warunki.
2. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglając na zasadach ustalonych w 
przepisach o podatku VAT).
3. Sprzedający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawiera 
taką samą cenę, Sprzedający wezwie Oferentów, którzy złożyli dane oferty, do złożenia ofert dodatkowych. 
5. Termin złożenia ofert dodatkowych zostanie określony przez Sprzedającego w wezwaniu, które zostanie 
wysłane do oferentów na adres e-mail podany w złożonej ofercie.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1.  Po dokonaniu wyboru ofert  najkorzystniejszych,  Sprzedający powiadomi Oferentów o wyniku postępowania, 
przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Oferentom, którzy złożyli oferty.
2. Umowa sprzedaży zostanie zawarta zgodnie ze wzorem umowy stanowiącej załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
3. Odbiór samochodu nastąpi z placówki SP ZOZ po podpisaniu umowy i wpłacie oferowanej kwoty.
4. Nie dopuszcza się rozłożenia płatności na raty.

SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W KAŻDYM MO-
MENCIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY.
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