
 

 
Dyrektor SP ZOZ w Głubczycach zaprasza do udziału w przetargu ustnym 

nieograniczonym na zbycie pojazdu marki „ MERCEDES-BENZ” 
 

1.Przedmiotem licytacji będzie pojazd: MERCEDES-BENZ , typ/model VITO 108 CDI , nr 
rej. OGL J054, rok produkcji 1999, pojemność silnika 2151cm³, przebieg: 466.441 km 
rodzaj silnika :z zapłonem samoczynnym, kolor biały będącego własnością SPZOZ w 
Głubczycach. 

 
Cena wywoławcza: 6.200,00 zł 

 
2.Do przetargu (licytacji) mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne.  
3.Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w gotówce w wysokości 10% 

ceny wywoławczej w kasie SP ZOZ w Głubczycach ul. M.C. Skłodowskiej 26 , 48-100 
Głubczyce, nie później niż do dnia 08.11.2011r. do godz. 10.00 

 
Przetarg odbędzie się w dniu 08.11.2011 r. roku o godzinie 10.30 

w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Głubczycach 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, IV p. świetlica 

 
3. Informacje dla przystępujących: 
• Wadium w wysokości 10% należy wpłacić na konto SP ZOZ w Głubczycach - Bank Zachodni WBK 

Głubczyce - numer konta 48 1090 2183 0000 0001 0422 9527  
• Dowód wniesienia wadium należy okazać komisji przetargowej.  
• Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek SP ZOZ w 

Głubczycach. 
• Wpłacone przez nabywcę wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym osobom 

zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. 
• Wadium, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu 

wynikiem negatywnym 
• Wadium przepada w razie uchylania się uczestnika , który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. 
• Przetarg będzie ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie 

powyżej ceny wywoławczej. 
• postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych. 
• Cena osiągnięta w przetargu stanowi ceną zakupu, cena nie może być niższa niż cena wywoławcza 
• Oferent jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia zaoferowaną w terminie do 4 dni od dnia rozstrzygnięcia 

przetargu. 
• Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 
• Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienie postępowania przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert. 
• Organizator – właściciel oferowanego pojazdu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w pojeździe, 

co nabywca akceptuje przy zakupie. 
• Pojazd można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:25 do15:00 w siedzibie 

sprzedającego. 
• Szczegółowych informacji udziela się w Sekcji technicznej- tel. (77) 48-01-190,  

fax (77) 48-01-171 w godzinach 8.00-14.00 
 
 
 

Głubczyce, 13.10.2011 r.                                                                            /Dyrektor SP ZOZ w Głubczycach/ 
………………………………. 

dyrektor SP ZOZ w Głubczycach 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Głubczycach  

ul. M. Skłodowskiej -Curie 26 

 
NIP : 748-14-15-846         REGON : 000311579               tel. :  (077) 48 01 170            fax.:( 077) 48 01 171 

 www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl       e-mail : zamowieniagl@op.pl 

 


