
OGŁOSZENIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ MIENIA 
RUCHOMEGO SP ZOZ W SEJNACH 

 

SPRZEDAŻ 

solarium stojącego 

wchodzącego w skład mienia ruchomego SP ZOZ w Sejnach 

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. dr E. Rittlera 2, 16-500 

Sejny 

2. Przedmiot przetargu: 

 

Solarium stojące 

Producent:            Alisun 

Model:                  Sunvision V 400 

Rok produkcji :    2009 

Wymiary:             2270x1385x1285 mm 

Waga:                   270 kg 

Pobór mocy:         7 KW 

Zasilanie               400V 3N~50Hz 

Zabezpieczenie:    3x16A 

Lampy:                  42szt. 180W 

 

3. Miejsce i termin oględzin 

Solarium można obejrzeć w SP ZOZ w Sejnach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 

terminu i godziny (tel. 501 403 346). 

4. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia: 

Nie jest wymagana wpłata wadium 

 

5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: 

Oferta pisemna, według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do ogłoszenia, złożona w toku 

przetargu powinna zawierać: 

a. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, 

b. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, 

c. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu postepowania lub że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 

d. oświadczenie o zapoznaniu się ze wzorem umowy sprzedaży określonym w załączniku 

Nr 2 do ogłoszenia i jego akceptacji. 

 

6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca: 

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinien zostać umieszczony 

dopisek „Oferta na zakup solarium Alisun.” 



Oferty pisemne należy składać w dni od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-14:35 lub drogą 

pocztową nie później jednak niż do dnia 09.09.2019 r. do godz. 11:00 w sekretariacie SP 

ZOZ w Sejnach, ul. dr E. Rittlera 2, 16-500 Sejny. 

 

7. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.09.2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie SP ZOZ w 

Sejnach.  

Komisja wybierze ofertę z najwyższą ceną. 

Komisja odrzuci ofertę jeżeli: 

a. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, 

b. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 5 lub są one niekompletne, 

nieczytelne lub budzą inne wątpliwości . 

O odrzuceniu oferty komisja zawiadomi niezwłocznie oferenta. 

SP ZOZ w Sejnach zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym 

czasie bez podania przyczyny.   

 

8. Termin zawarcia umowy sprzedaży: 

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję najkorzystniejszej oferty. 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny 

nabycia oraz należnego podatku VAT. 

Sprzedający zastrzega sobie własność rzeczy będącej przedmiotem postępowania do chwili 

uiszczenia przez kupującego ceny nabycia. 

Bliższe informacje o postepowaniu można uzyskać także telefonicznie: tel. 875 172 319. 

  

Załączniki: 

1. Wzór formularza ofertowego. 

2. Wzór umowy kupna-sprzedaży. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Załącznik nr 1 

do ogłoszenia o sprzedaży solarium Alisun  

 

 

FORMULARZ OFERTOWY – OŚWIADCZENIA 

do przetargu na: 

sprzedaż solarium Alisun 

 

wchodzącego w skład ruchomego mienia SP ZOZ w Sejnach 

 

Dane OFERENTA: 

Nazwa …………………………………………………………………………………………. 

Siedziba ………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu/ faksu ……………………………………… 

NIP ………………………………………………………. 

REGON …………………………………………………. 

 

Składam ofertę zakupu solarium Alisun za kwotę: 

cena nabycia ……………………………………………………………………. zł brutto 

(słownie …………………………………………………………………………...) 

 

Jednocześnie oświadczam, iż: 

 zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu 

o przetargu na sprzedaż solarium Alisun, 

 akceptuję warunki udziału w ww. postepowaniu, 

 zapoznałem się ze stanem oferowanego solarium Alisun,  

 zapoznałem i akceptuję treść umowy sprzedaży 

 w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem oferowanej ceny, 

kwota zostanie wpłacona w dniu podpisania umowy sprzedaży  

 

 

………………………………….. 

Podpis osoby / osób upoważnionych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do ogłoszenia o sprzedaży solarium Alisun  

 

 

Umowa kupna-sprzedaży solarium Alisun 

 

zawarta w dniu ………………………… w Sejnach, pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sejnach,  

ul. Dr. Edwarda Rittlera 2, 16-500 Sejny, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000016297, numer REGON 790317340, numer NIP 844-17-84-785, reprezentowanym przez 

Waldemara Kwaterskiego – Dyrektora, zwanym dalej jako „Sprzedającym”, 

 

a 

………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Kupującym, 

 

o następującej treści 

 

§ 1. 

1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący, zgodnie z ofertą z dnia …………… 2018 r. za cenę 

zakupu nabywa solarium Alisun Sunvision V40, rok produkcji: 2009. 

2. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem solarium Alisun Sunvision V40, rok produkcji: 

2009. 

3. Sprzedający oświadcza, że solarium Alisun Sunvision V40, rok produkcji: 2009 jest wolne 

od wszelkich wad prawnych i nie toczy się żadne postępowanie, którego byłoby 

przedmiotem. Nie jest ono również przedmiotem zabezpieczenia. 

4. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym i faktycznym solarium Alisun 

Sunvision V40 i nie wnosi zastrzeżeń oraz nie będzie z tego tytułu rościł żadnych pretensji 

do Sprzedającego. 

5. Przekazanie solarium Alisun Sunvision V40 oraz wszystkich dokumentów z nim 

związanych zostanie stwierdzone w protokole przekazania podpisanym przez obie strony. 

 

§ 2. 

1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę netto…………zł, 

(słownie:………………) plus podatek VAT w kwocie ………zł (słownie: ………) płatne 

przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: ………………………………………….. 

     w terminie 7 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury. 

2. Kupujący pokrywa wszystkie koszty transakcji wynikające z umowy oraz inne koszty 

skarbowe obciążające Kupującego. 

3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty, o której 

mowa w § 2 pkt.1. 

 

§ 3. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 4. 



Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Sprzedającego. 

 

§ 5. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

SPRZEDAJĄCY      KUPUJĄCY 

 

………………………………….   ………………………………………… 

 


