
Ogłoszenie o sprzedaży w formie przetargu ustnego (licytacja) samochodu 

Ambulans typu C Renault Master  

znajdującego się na wyposażeniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Głubczycach 

 

 

1. Przetarg ma charakter publiczny. 

2. Forma przetargu: ustna – licytacja. 

3. Sprzedawca oszacował wartość pojazdu, na kwotę 24.000 zł brutto (słownie: dwadzieścia 

cztery tysiące złotych). 

4. Cena oszacowania auta jest ceną wywoławczą. 

5. Sprzedający wymaga wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie 

do 23.07.2019, godz. 12:00 tj. przed rozpoczęciem przetargu w kasie. 

6. Stawienie się tylko jednej osoby wystarcza do przeprowadzenia przetargu pod warunkiem, 

że zgłosi on minimum jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą. 

7. Przetarg prowadzi przewodniczący komisji przetargowej. 

8. Przetarg rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej samochodu osobowego 

przeznaczonego do sprzedaży. 

9. Minimalne postąpienie w licytacji samochodu osobowego przeznaczonego do sprzedaży nie 

może wynosić mniej niż 100zł 

10. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy została złożona inna oferta wyższa o  

co najmniej jedno postąpienie albo gdy licytacja została zamknięta bez wybrania którejkolwiek 

z ofert. 

11. Przetarg będzie odbywał się w ten sposób, że po rozpoczęciu licytacji poszczególni oferenci 

będą zgłaszać przewodniczącemu komisji przetargowej kolejno coraz wyższe kwoty ceny. 

12. Po ustaniu postąpień przewodniczący komisji przetargowej uprzedzając uczestników 

przetargu, po trzecim wywołaniu zamyka licytację. Wygrywa oferent, który zaoferował 

najwyższą cenę. 

13. Z chwilą udzielenia przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu licytacji. 

14. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu przybicia 

bądź w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji przetargowej, ale nie 

dłuższym niż 7 dni, po uprzednim potwierdzeniu umowy w formie pisemnej. 

15. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny  

nabycia i okazaniu dowodu wpłaty. 



16. Przetarg odbędzie się w siedzibie Sprzedającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Głubczycach, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce, w gabinecie 

zastępcy dyrektora ds. medycznych, 23.07.2019, godz. 12:05 

17. Przedmiot sprzedaży opisany został dokumentem pn. „ocena techniczna” z dnia 

23.01.2019r., stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia o sprzedaży, wystawionym 

przez certyfikowanego rzeczoznawcę samochodowego. 

Ambulans można oglądać w siedzibie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Głubczycach do dnia licytacji. Szczegółowych informacji udziela Pan Przemysław Jamielucha 

– tel. 601 456 092 lub Pan Krzysztof Tichanów – tel. 607 565 930. 

18. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ. 

19. Z przebiegu przetargu przewodniczący komisji przetargowej sporządzi protokół, który 

będzie zawierać: 

a) określenie miejsca i czasu przetargu, 

b) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg, 

c) wysokość ceny wywoławczej, 

d) najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot przetargu, 

e) imię, nazwisko / firmę i miejsce zamieszkania nabywcy / jego siedzibę, 

f) wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty jaką nabywca uiścił na poczet ceny, 

g) wnioski i oświadczenia osób obecnych przy przetargu, 

h) podpisy osób prowadzących przetarg i nabywcy lub wzmiankę o przyczynie braku  

podpisu. 

20. Protokół z przebiegu przetargu zatwierdza kierownik jednostki. 

21. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana przez kierownika jednostki w 

składzie: 

Tomasz Janyk – przewodniczący komisji 

Krzysztof Tichanów – członek komisji 

Przemysław Jamielucha – członek komisji 

 

 

Głubczyce, 15.07.2019r. 



 



 

  



 



 



 



 



 


