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Znak sprawy 2/2020/S 

Łódź, 01.07.2020 r. 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT 
na sprzedaż pojazdu samochodowego przez 

Miejskie Centrum  Medyczne „Górna” w Łodzi  
zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXI/362/11RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14 września 2011 r. w 
sprawie określenia zasad dysponowania aktywami trwałymi przez samodzielne publiczne 

zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź. 
 

1. PRZEDMIOT KONKURSU: 

Przedmiotem konkursu jest sprzedaż pojazdu samochodowego będącego własnością Miejskiego 
Centrum Medycznego ‘Górna” w Łodzi . 

L.p. 
Nazwa i typ 

pojazdu/pojemność 
moc/rodzaj paliwa 

Rok 
produkcji 

Nr rejestracyjny 
Przebieg 

km 
Cena 

wywoławcza w zł 
Kwota 

wadium w zł 

1. 

Skoda Fabia 
Hatchback FAN/ 

1,2/ 44kW/ 
benzyna 

2009 EL 476PN 59 657 10 176,75 1 017,67 

2. WARUNKI OGLĘDZIN PRZEDMIOTU KONKURSU: 
 

Pojazd samochodowy będący przedmiotem przetargu można oglądać do dnia  10.07.2020 r. na 
terenie przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi 93-472 Łódź                                            
ul. Odrzańska 29   od godz. 10.00 do godz. 14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. 
Szczegółowych informacji dotyczących prowadzonego postępowania udziela Kierownik ds. 
techniczno-inwestycyjnych Zbigniew Pipiński, telefon 42 689 20 96 lub 42 689 20 81 wew. 236. 

3. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:  
1) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Miejskie 

Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi 93-252 Łódź, ul. Alojzego Felińskiego 7.  Na kopercie 
musi znajdować się napis: “Przetarg na sprzedaż pojazdu”. 

2) Termin składania ofert: do dnia 14.07.2020 r., do godziny. 10:00. 
3) Miejsce: Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi ul. Alojzego Felińskiego 7, 93-252 

Łódź pokój Nr 7 (sekretariat). 
4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 45 dni 
5. WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA W PROWADZONYM 

POSTĘPOWANIU: 

1) Oferta powinna być złożona w formie pisemnej i zawierać:  
a) oznaczenie oferenta, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub nazwę firmy i 

siedzibę; 
b) datę sporządzenia oferty; 
c) oznaczenie przedmiotu oferty; 
d) oferowaną cenę brutto nie niższą niż cena wywoławcza; 
e) warunki zapłaty; 
f) dowód wniesienia wadium; 
g) podpis oferenta; 
h) oświadczenie RODO stanowiące załącznik do Ogłoszenia oraz oświadczenie, że 

oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń; 
i) konto oferenta, na które należy przekazać wadium; 
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j) w przypadku, gdy oferent działa przez pełnomocników, dokument pełnomocnictwa 
wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa; 

k) w przypadku składania oferty przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą 
aktualny odpis z właściwego rejestru. 

2) Organizator nie dopuszcza złożenia kilku ofert przez jednego oferenta. 

6. WADIUM ORAZ TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA: 

1) Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (podanej w tabeli) należy wpłacić na konto 
sprzedającego: 
89 1020 3378 0000 1602 0127 5619 z dopiskiem: wadium na kupno samochodu do dnia 
13.07.2020 r. 

2) Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek 
organizatora przetargu. 

3) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia. 
4) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone 

zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia wyboru lub odrzucenia oferty. 
5) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy, uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, 

uchyli się od zawarcia umowy. 

 

7. INFORMACJE DODATKOWE:  
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w pok. 218 w budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” 
w Łodzi ul. Felińskiego 7. 93-252 Łódź, w dniu 14.07.2020 r. o godzinie 10 :30. 

1) Warunkiem podpisania umowy i sprzedaży jest uzyskanie pozytywnej opinii Dyrektora Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych. 

2) Termin uzyskania opinii Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych do 30 dni. 

3) Ogłoszenie wraz z formularzem ofertowym oraz wzorem umowy zamieszczono na stronie 
internetowej:  http://bip.mcmgorna.pl/zamowienia-publiczne oraz tablicy ogłoszeń  w dniu 
01.07.2020 r. 

4) Klauzula informacyjna RODO dla kontrahentów znajduje się pod adresem: 
http://mcmgorna.pl/images/RODO/Klauzula_informacyjna_dla_kontrahentow.pdf 
 
 

Wykaz załączników do ogłoszenia: 

1. Załącznik nr 1 – zdjęcia pojazdu 
2. Wzór umowy 
3. Formularz ofertowy  

            
       Zatwierdził    
       Dyrektor    
       Żaneta Iwańczyk 


