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Warszawa, dnia 19.10.2021 r. 
 
 
Znak sprawy: O- OA-01/09/2021 
 

 OGŁOSZENIE 
O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ  SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO 

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego 
stanowiących własność NIZP PZH - PIB 

 
I. Nazwa i siedziba Organizatora przetargu: 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy 
 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24  
Osoba do kontaktu: Karolina Zachwiej-Groblewska 
tel. 22 54 21 444, e-mail: kzachwiej@pzh.gov.pl  
 

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 
Ofertę należy złożyć do dnia 02 listopada 2021 r., do godz: 14:00. Otwarcie ofert nastąpi na 
posiedzeniu komisji przetargowej, w siedzibie organizatora przetargu w dniu 02 listopada 2021 
roku  o godz. 14:05 w pokoju nr 121 
 

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane przedmioty: 
Składnik rzeczowy majątku ruchomego będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dni 
robocze, w godzinach od 10:00 do 14:00 w siedzibie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego 
w Warszawie Sp. z o.o., 03-242 Warszawa, ul. Kondratowicza 8, po uprzednim ustaleniu terminu 
z pracownikiem organizatora przetargu. 
Informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży udziela Pan Jacek Jarosz, tel. 22 54 21 333,                
e-mail: jjarosz@pzh.gov.pl 
 
 

IV. Rodzaj, typy sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz cena 
wywoławcza: 
 

• Zestaw endosonograficzny, złożony z wideogastroskopu ultrasonograficznego i aparatu 
USG 
 

Szczegółowy opis składnika rzeczowego majątku ruchomego wraz z jego wyceną stanowi załącznik nr 
1 do niniejszego ogłoszenia. 

• cena wywoławcza:   147 200,00 zł brutto ( sto czterdzieści siedem tysięcy, dwieście złotych, 
00/100) 
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V. Wysokość wadium oraz forma i termin wniesienia wadium: 
 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego. Wadium ustala się 
na kwotę: 14 720,00 zł ( czternaście tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych). 

2. Wadium należy wnieść wyłącznie w pieniądzu na rachunek bankowy sprzedającego, 
prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego: 93 1130 1017 0080 1180 2020 0001,                         
wpisując w tytule przelewu: imię i nazwisko/ nazwę oferenta oraz, że jest to wpłata wadium za 
sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego. 

3. Wadium należy wnieść na rachunek sprzedającego przed upływem terminu składania ofert. 
4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, 

zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia 
oferty, na konto bankowe, z którego wpłacono wadium. 

5. Wadium wniesione przez nabywcę składnika rzeczowego majątku ruchomego zostanie 
zaliczone na poczet ceny nabycia. 

6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent który wygrał przetarg, uchyli się od 
zawarcia umowy sprzedaży. 
 

VI. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta: 
 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. Winna być podpisana przez 
oferenta lub osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta. Wszelkie poprawki w ofercie 
muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 

2. Oferta powinna zawierać formularz ofertowy, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o przetargu na sprzedaż zestawu 
endosonograficznego, złożonego z wideogastroskopu ultrasonograficznego i aparatu USG. 

 

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

 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, stanowiącymi jej załączniki należy umieścić w 

kopercie, trwale zaklejonej i opisanej w następujący sposób: 
„Oferta w przetargu na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego. Nie otwierać 
przed dniem 02 listopada 2021 roku, godzina 14:00” oraz pieczęć lub nazwa firmy.  

2. Oferty należy składać w siedzibie organizatora przetargu, tj. Narodowym Instytucie Zdrowia 
Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24, 
Kancelaria, pokój C14 lub przesłać pocztą na adres: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 
PZH – Państwowy Instytut Badawczy 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa. 

3. Oferty, które zostały złożone po terminie określonym w pkt. II Ogłoszenia zostaną zwrócone 
oferentom niezwłocznie. 

4. Oferty zostaną otworzone w siedzibie organizatora przetargu, tj. Narodowym Instytucie 
Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. 
Chocimskiej 24,  w dniu 02 listopada 2021 roku o godz. 14:05 
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5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
 

VIII. Inne informacje: 
 

1. Przetarg jest prowadzony na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r., o 
instytutach badawczych ((Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi 
majątku ruchomego Skarbu Państwa z dnia 21 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 z 
późn. zm.).  

2.  Zamawiający informuje, że niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji  bez dokonania wyboru którejkolwiek ze 
złożonych ofert. 

3. Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki zawarte w 
ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż zestawu endosonograficznego, złożonego z 
wideogastroskopu ultrasonograficznego i aparatu USG. 

 
 

IX. Termin zawarcia umowy sprzedaży: 
 

1. Podpisanie umowy sprzedaży której wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia nastąpi nie 
później niż 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 

2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy 
sprzedaży, które potwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym. Zapłata należności 
(pomniejszona o wadium) nastąpi w terminie 14 dni od daty podpisania umowy lub w trzech 
równych ratach ( na wniosek kupującego) płatnych zgodnie z opisem zawartym w załączniku 
nr 3 do ogłoszenia. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo własności składnika majątku do chwili uiszczenia przez 
Kupującego całkowitej ceny nabycia. 

4. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi Kupujący. 
5. Przetarg może zostać w każdym czasie unieważniony, bez wyboru którejkolwiek oferty. 
6. W razie stwierdzenia, że co najmniej dwóch oferentów zaproponowało najwyższą cenę w tej 

samej wysokości (tożsamość ofert) Organizator przetargu przeprowadzi drugi etap przetargu 
w formie licytacji ustnej. W takim przypadku Komisja przetargowa poinformuje oferentów o 
terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. Ceną wywoławczą będzie cena 
zaproponowana w tożsamych ofertach. 

 
 
 
 
 
……………………………………….. 

        / podpis pełnomocnika ds. Operacyjnych 
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