KUJAWSKO – POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY
ul. Seminaryjna 1, 85-326 BYDGOSZCZ
tel. 0 52 32 56 600, fax 0 52 32 56 666

OGŁASZA
PRZETARG PISEMNY
na sprzedaż samochodu ciężarowego IVECO DAILY TRUCK 65C15
Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotu przetargu
rok produkcji i zakupu 2002, pojemności silnika 2800 cm³, nr rejestracyjny CB 57494, przebieg
62 525 km,

pojazd bez ważnego przeglądu technicznego (przegląd był ważny do 25 lipca 2013 r.

– od tego czasu pojazd nie użytkowany), zużycie eksploatacyjne w przedziale 50-60%; ogólny stan
techniczny – dobry. Szczegóły określa ekspertyza techniczna NOT nr 67/2014 z 9 października 2014 r.
(do wglądu podczas oględzin pojazdu).
CENA WYWOŁAWCZA POJAZDU – 22.386 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT)
IVECO DAILY TRUCK 65C15
1.1. Typ samochodu
1.2. Typ silnika
Silnik SOFIM 8140.43N z wtryskiem bezpośrednim 4 – cylindrowy
1.3. Moc silnika
146 KM (107 kW) przy 3600 obr.
3
1.4. Pojemność skokowa
2800 cm
1.5. Maksymalny moment
320 Nm przy 1500 obr./min
obrotowy
1.6. Zużycie paliwa
8 – 12 l/100 km – olej napędowy
1.7. Skrzynia biegów
Synchronizowana 6-cio biegowa + 1 wsteczny
1.8. Masa całkowita
6 500 kg
1.9. Ładowność podwozia
3 160 kg
1.10 Długość powierzchni
6209 mm
użytkowej
1.11. Wyposażenie: Tachograf, obrotomierz, dopalacz spalin, wspomaganie kierownicy, system ABS,
stabilizatory przedniej i tylniej osi, podwójne koła osi tylnej, pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe,
regulowany z kabiny zasięg świateł, lusterka boczne sterowane, przednie światła przeciwmgielne,
szyby kabiny kierowcy sterowane elektrycznie, immobiliser
Nadwozie (izotermiczne)
2.1. Pomieszczenie nr 1

Pomieszczenie po zdemontowanym aparacie rtg
Pomieszczenie z dwoma miejscami roboczymi wyposażone w szafki,
2.2. Pomieszczenie nr 2
umywalkę
2.3. Pomieszczenie nr 3
Garderoba - wieszaki na odzież, taborety uchylne,
2.4. Wyposażenie nadwozia: dwuskrzydłowe drzwi w tyle nadwozia, schody zewnętrzne z tyłu pojazdu
chowane pod nadwozie, winda do podnoszenia osób na wózku inwalidzkim, wentylacja i klimatyzacja
nadwozia, wyprowadzone na zewnątrz gniazdo hermetyczne do podłączenia przewodu zasilającego 220 V,
podpory w narożnikach do poziomowania nadwozia, kompletna instalacja elektryczna 230 V w
pomieszczeniach nadwozia.
Samochód można oglądać oraz zapoznać się z ekspertyzą techniczną w Kujawsko – Pomorskim
Centrum Pulmonologii przy ul. Meysnera 9 w Bydgoszczy w dniach od 7 do 8 kwietnia oraz w dniu
13 kwietnia 2015 r. w godz. 10 – 12, po uprzednim, telefonicznym umówieniu się z p. Robertem
Wachowiakiem - tel. 515 178 254.
Dodatkowych informacji udzieli telefonicznie inż. Anna Kardacz, tel. 515 178 274.

Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu
1. Centrum może odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg bez podania przyczyny w każdej chwili,
niezwłocznie podając informację o odwołaniu lub unieważnieniu do publicznej wiadomości przez
zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum oraz na stronie internetowej
Centrum. Centrum zastrzega prawo zmiany ogłoszenia oraz warunków udziału w przetargu.
2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli spełnią warunki przetargu.
3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników.
4. Celem przeprowadzenia przetargu jest wyłonienie oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę brutto
za oferowany do sprzedaży pojazd.
5. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby
bliskie tym osobom (np. ich małżonkowie, dzieci, rodzice), a także osoby, które pozostają z członkami
komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności komisji przetargowej.
6. W celu wzięcia udziału w przetargu należy wnieść wadium, pod rygorem niedopuszczenia
do przetargu, w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) przelewem bankowym na rachunek
Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1,
85-326 Bydgoszcz - nr 70 1030 1090 0000 0000 0124 4209.
Składanie ofert
1. Ofertę należy złożyć wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu Przetargu. Oferta
powinna zawierać w szczególności:
a) oznaczenie oferenta,
b) oferowana cenę brutto (zawierająca podatek VAT w wysokości 23%) za nabycie pojazdu,
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z zasadami i warunkami przetargu i przyjmuje je bez
zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży o treści określonej
w załączniku do Regulaminu przetargu,
d) kopia dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium.
2. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, w sposób uniemożliwiający identyfikację oferenta.
Na kopercie umieszcza się napis „OFERTA – PRZETARG IVECO”.
3. Termin składania ofert - do dnia 14 kwietnia 2015 r. do godz. 9°° (decyduje godzina otrzymania
oferty).
4. Pisemne oferty należy złożyć w Kancelarii Centrum – ul. Seminaryjna 1 w Bydgoszczy lub przesłać
pocztą na adres podany w nagłówku ogłoszenia.
Rozstrzygnięcie przetargu
1. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2015 r. w Dziale Techniczno –
Eksploatacyjnym Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
przy ul. Seminaryjnej 1, budynek F – I piętro o godzinie 10°°.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ceną.
3. Wadium zostanie zwrócone wszystkim oferentom niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży
i uregulowaniu należności przez oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Zawarcie umowy
1. Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu
zostanie zawarta umowa sprzedaży.
2. Pojazd zostanie wydany niezwłocznie, po zawarciu umowy i uregulowaniu całości należności
wynikającej ze złożonej oferty, zgodnie z wystawioną przez Centrum fakturą VAT. Termin płatności
ceny wynosił będzie 7 dni od daty wystawienia faktury.
3. Wadium oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny jako część zapłaty za
nabywany pojazd.

Bydgoszcz, dnia 26 marca 2015 r.

