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WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU 

Włocławek, dnia 14 grudnia 2017 r. 

 

OGŁOSZENIE 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (87-800)  

z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49 

 

OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ 

 

 

"ZESTAWU DO ANGIOGRAFII" AXIOM Artis dTC (z lampą RTG 

MEGALIX) firmy Siemens, rok produkcji 2004, nr seryjny 46021 

 

Cena wywoławcza: 218.471,98 zł brutto (słownie: dwieście 

osiemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden 98/100) 

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku z siedzibą 

przy ul. Wienieckiej 49, budynek główny, II piętro, ADMINSTRACJA, Sekretariat  pok. nr 5 do godz. 

10.00 w dniu 21 grudnia 2017 r.  

Oferta winna: 

 być złożona w zamkniętej kopercie, na piśmie, 

 zawierać oświadczenie o akceptacji warunków umowy (Zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia), 

 być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania oferenta, 

 zawierać szczegółowe informacje dotyczące oferenta, w szczególności: imię, nazwisko, adres 

zamieszkania i adres do korespondencji, PESEL, numer i serię dowodu (w przypadku osób 

fizycznych), a także NIP, REGON oraz wydruk z CEIDG (w przypadku osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą), numer KRS, siedzibę, adres. NIP, REGON oraz 

wydruk z KRS (w przypadku osób prawnych lub ułomnych osób prawnych), 

 zawierać dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę. 

Do upływu terminu składania ofert, celem zabezpieczenia dotrzymania warunków umowy w ramach 

niniejszego przetargu Kupujący wpłaci wadium w kwocie 30.000,00 zł na rachunek bankowy: w 

Banku BGK 75 1130 1075 0002 6165 1920 0003 z oznaczeniem „ WADIUM – PRZETARG NA 

SPRZEDAŻ "ZESTAWU DO ANGIOGRAFII". Niniejszy termin zostanie zachowany jeżeli do godz. 

10.00 w dniu 21 grudnia 2017 r. powyższa kwota wpłynie na konto Wojewódzkiego Szpitala 

http://www.szpital.wloclawek.pl/
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WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU 

Specjalistycznego we Włocławku. Prawidłowe wniesienie wadium jest warunkiem zawarcia umowy 

sprzedaży.  

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 10.30 w pok. nr 4 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49, 

budynek główny, II piętro, ADMINSTRACJA. 

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do 22 grudnia 2017 r.  

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu 

bez podania przyczyny.  

Osobą do kontaktu w sprawie jest p. Dorota Maćczak tel. 571 293 130. 

mgr inż. Karolina Welka 

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 

(podpis w aktach) 
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