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Ogłoszenie o sprzedaży 
przyczepy specjalnej wyposażonej w  agregat

prądotwórczy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr K.Vietha 
w Radomiu ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom

Przetarg ofertowy na sprzedaż nw. przyczepy specjalnej wyposażonej w  agregat prądotwórczy

L.p. MARKA /MODEL ROK
PRODUKCJI

Agregat
długość pracy

w mth

CENA
WYWOŁAWCZA

BRUTTO

1.

Przyczepa specjalna wyposażona w agregat
prądotwórczy

- Opis rodzaju pojazdu : Laboratorium służby 
zdrowia
- Rodzaj przyczepy : furgon kontenerowy 
izotermiczny
- Dop. masa całkowita : 2000kg
- Masa własna : 1580 kg
- Ładowność : 420 kg
- usytuowanie osi : centralne
- Długość/szerokość/wysokość : 3100mm/2150mm/
2250mm
- Agregat prądotwórczy marki : Europower 
Generators typ: EPS 103 DE wersja NewBoy 
- silnik wysokoprężny Kubota 
- moc 9KW/ 3000obr /min , 230V 

2005 136,09 12150,00 zł

   
1. Informacje ogólne.

Oferta pisemna powinna zawierać :

 Dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię , dokładny adres zamieszkania ), 
natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę oraz wypis z 
właściwego rejestru lub pełnomocnictwo do podpisania oferty,

 Oferowaną cenę  – nie niższą od ceny wywoławczej.
 Oświadczenie oferenta, że znany jest mu stan techniczny kupowanego pojazdu i tytułu ewentualnych 

wad ukrytych nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do RCKiK
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 Oświadczenie oferenta, że są mu znane niniejsze warunki sprzedaży i przyjmuje je bez zastrzeżeń. 
 Podpis oferenta lub osoby upełnomocnieniem do reprezentowania oferenta.

Oferent może złożyć tylko 1 ofertę na zakup samochodu objętego sprzedażą.

2. Składanie ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętym „opakowaniu” - kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta 
powinna być złożona w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr K. Vietha 
w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 42 sekretariat, I piętro, nie później niż do dnia 15-06-2018 
r. do godziny 1000

  Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 15-06-2018 roku o godzinie 1010 w siedzibie
   Zamawiającego sekretariat, I piętro, 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 42.

Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr K.Vietha 
w Radomiu ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom

Przyczepa specjalna wyposażona w agregat prądotwórczy

  Wszelkie koszty transakcji sprzedaży pojazdu obciążają oferenta.

5. Informacje dodatkowe 

   Uzgodnienie terminu oględzin oraz szczegółowe informacje dotyczące oferowanego do sprzedaży środka
trwałego można uzyskać telefonicznie pod numerami:

 Telefony kontaktowe Osoba uprawniona do kontaktów

  48 340 10 44 Ewa Jaroszek

 6.  Zdjęcia: 
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Uwaga:
1. RCKiK zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży, prawo zamknięcia sprzedaży bez wybrania 

którejkolwiek z ofert i unieważnienie sprzedaży bez podania przyczyny.
2. W związku z obowiązującymi RCKiK procedurami zewnętrznymi, zawarcie umowy przenoszącej 

własność pojazdu nastąpi bezzwłocznie po zatwierdzeniu wyboru oferty przez organ założycielski – 
Ministra Zdrowia.
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