Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.
ogłasza
pisemny ofertowy przetarg nieograniczony nr 3/2021
na sprzedaż używanego samochodu specjalnego
– ambulans sanitarny marki Renault

1. Nazwa Sprzedającego
Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Kazimierza Wielkiego 7
66-400 Gorzów Wlkp.
REGON: 210013253, NIP: 599-25-93-996
strona internetowa: www.ratmed-gorzow.pl
e:mail (sekretariat): sekretariat@spwspr.kylos.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7.00 - 12.00 (z powodu epidemii).
fax. 95 727 80 70.

2. Opis przedmiotu sprzedaży
Przedmiotem sprzedaży jest samochód specjalny marki Renault.
Model pojazdu: Master dCi MR’ 07 E4 3,5t.
Wersja: L2H2 SL Pack Clim
Nr rejestracyjny: FG 85437
Rok produkcji: 2009
Nr identyfikacyjny (VIN): VF1FDC3H642195860
Data pierwszej rejestracji: 17.02.2011r.
Wskazanie drogomierza: 229435 km
Opis rodzaju pojazdu: samochód specjalny
Charakter wykorzystania: sanitarny
Kolor powłoki lakierowej, rodzaj lakieru: 2-warstwowy typu uni
Dopuszczalna masa całkowita / ładowność: 3500 kg/1011kg
Rodzaj nadwozia: furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy
Liczba osi/Rodzaj napędu/Skrzynia biegów: 2 / przedni (4x2) / manualna
Zawieszenie osi / Rozstaw osi: sprężyny / 3578mm
Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
Pojemność/moc silnika: 2464ccm/ 107kW (145KM)
Doładowanie: Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów/ Układ cylindrów: 4 / rzędowy
Norma spalin: E4
Rodzaj paliwa: olej napędowy
Długość/ Szerokość/ Wysokość: 5399mm / 1990mm / 2486mm

Stan techniczny pojazdu (wg wiedzy Sprzedającego):
 Silnik: poziom oleju i płynu chłodzącego w granicach zalecanych przez producenta.
Ślady wycieków oleju uszczelnieniami kadłuba.
 Podwozie: podzespoły kompletne. Ślady wycieków oleju uszczelnieniami amortyzatorów
przednich.
 Nadwozie: powłoka lakierowa zmatowiała z pojedynczymi zarysowaniami. Pojazd
oklejony folią samoprzylepną jako pojazd specjalny.
Uwaga: Pojazd przeznaczony do sprzedaży bez wyposażenia, które zabudowane jest wewnątrz
pojazdu, bez lamp sygnalizacyjnych i radiotelefonu.
Wartość pojazdu rzeczoznawca wycenił na kwotę: 14.600,00 zł brutto.
Do Ogłoszenia Sprzedający załącza zdjęcia pojazdu.

3. Osoba do kontaktu, możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu
Osobą uprawnioną do kontaktów z zainteresowanymi oferentami jest pan Henryk Dziaduk,
tel. 695 581 567 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 13.00.
Ambulans można oglądać w placówce SPWSPR przy ul. Śląskiej 4 w Gorzowie Wlkp. od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 13.00.

3. Warunki uczestnictwa w przetargu
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
3.1. złożenie pisemnej oferty w terminie do 28 kwietnia 2021r. do godz. 8.00 w Sekretariacie
Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.
przy ul. Kazimierza Wielkiego 7 w Gorzowie Wlkp. spełniającej wymagania określone
w poniższym pkt.3.2) oraz w pkt. 4 i 5.
3.2. Wartość oferty (zakupu przedmiotu zamówienia) nie może być niższa niż kwota 14.600,00
zł brutto.
Oferty nie spełniające powyższych wymagań będą odrzucone i nie będą brane pod uwagę.
W przetargu nie może uczestniczyć:
1) kierownik Zakładu i jego zastępcy oraz główny księgowy
2) osoby trzecie pozostające z osobami pełniącymi funkcje określone w pkt. 1) w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo pozostających z tymi osobami w związku
małżeńskim.
4. Wymagane dokumenty
W odpowiedzi na Ogłoszenie Oferent zobowiązany jest do złożenia następujących
dokumentów:
1.

Oferta kupna (według załącznika nr 1 do Ogłoszenia).

2.
3.

4.

Jeśli dotyczy - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej.
Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik osoby fizycznej/ osoba niefigurująca w dokumencie
rejestrowym, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty lub
kopię poświadczoną notarialnie (propozycja wzoru pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2
do Ogłoszenia).
Wykonawcy składający ofertę wspólną (np. spółka cywilna, konsorcjum) zobowiązani są
dołączyć do oferty kserokopię umowy (poświadczoną za zgodność z oryginałem)
regulującą współpracę wszystkich podmiotów występujących wspólnie.

5. Opis sposobu przygotowania oferty
Każdy oferent może złożyć tylko jedną pisemną ofertę.
Oferentami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Oferta powinna zawierać:
1. Imię i nazwisko lub nazwę oferenta
2. Adres siedziby oferenta
3. Pesel i (lub) NIP oferenta (w przypadku oferty składanej w imieniu firmy)
4. Oferowaną cenę, z zastrzeżeniem postanowień powyższego pkt. 3.2.
5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży
i nie zgłasza zastrzeżeń.
6. W przypadku osób fizycznych oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji transakcji kupna-sprzedaży pojazdu (zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)”.
6. Miejsce i termin złożenia oferty
Oferty należy złożyć PISEMNIE w sekretariacie Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 7 w Gorzowie Wlkp.
nie później niż do dnia 28 kwietnia 2021r. do godz. 08.00.
Oferta musi być złożona Sprzedającemu w zaklejonym, nieprzezroczystym i nienaruszonym
opakowaniu/kopercie opatrzona następującym opisem:
Nazwa (firma) Oferenta
Adres Oferenta

SEKRETARIAT
Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
ul. Kazimierza Wielkiego7, 66-400 Gorzów Wlkp.
„Oferta na zakup samochodu – ambulans sanitarny marki Renault, nr rej. FG85437.”

Ze względu na epidemię otwarcie ofert nie odbędzie się z udziałem Oferentów.

7.

Termin związania ofertą

Oferent będzie związany ofertą 20 dni od ostatecznego terminu złożenia oferty.
8. Wadium
Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Kryteria, którymi Sprzedający będzie kierował się przy wyborze oferty oraz inne
postanowienia
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę oraz
spełniająca wymagania określone w Ogłoszeniu.
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglając na zasadach
ustalonych w przepisach o podatku VAT).
Sprzedający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia
między Kupującym, a Sprzedawcą będą dokonywane w złotych polskich.
Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
zawierają taką samą cenę, Sprzedający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia
ofert dodatkowych. Termin złożenia ofert dodatkowych zostanie określony przez Sprzedającego
w wezwaniu, które zostanie wysłane do oferentów na adres e-mail podany w złożonej ofercie.

10. Zawiadomienie o wyborze oferty, podpisanie umowy
Wszyscy Oferenci, którzy złożą ofertę zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej
oferty elektronicznie – t.j. przesłany zostanie scan zawiadomienia na adres e-mail podany
w ofercie.
Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem umowy stanowiącej załącznik nr 3 do Ogłoszenia,
po uzupełnieniu o dane z oferty.
Termin podpisania umowy Sprzedający wyznaczy w piśmie zawiadamiającym o wyborze oferty
najkorzystniejszej.
Przewidywany termin podpisania umowy - do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Miejsce podpisania umowy: SPWSPR w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 7
w Gorzowie Wlkp.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w każdym momencie bez
podania przyczyny.
11. Odbiór samochodu
Odbiór samochodu nastąpi z placówki SPWSPR mieszczącej się przy ul. Śląskiej 4 w Gorzowie
Wlkp. po podpisaniu umowy i wpłacie oferowanej kwoty.
Zapłata nastąpi przelewem na konto bankowe Sprzedającego.
Nie dopuszcza się rozłożenia płatności na raty.

12. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Samodzielna Publiczna Wojewódzka
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 7, 66-400
Gorzów Wlkp., tel. 95 727 80 64, e-mail (Sekretariat): sekretariat@spwspr.kylos.pl.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. jest Pani Małgorzata Horbacz, tel. 95 727 80 60, e-mail:
malgorzata.horbacz@spwspr.kylos.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym przetargiem.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001r.
o dostępie do informacji publicznej.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
9. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Sprzedający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty przetargu o sprzedaży samochodu.
10. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
1.

1

2

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

13. Informacje dodatkowe
Treść ogłoszenia zostaje zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego przy
ul. Kazimierza Wielkiego 7 w Gorzowie Wlkp. oraz na stronie internetowej Sprzedającego
www.ratmed-gorzow.pl (zakładka: Ogłoszenia i konkursy).
Data publikacji ogłoszenia: 19 kwietnia 2021r.

Z poważaniem,
DYREKTOR
lek. med. Andrzej Szmit

Załączniki do Ogłoszenia:
1)
2)
3)
4)

Wzór formularza ofertowego;
Wzór (propozycja) pełnomocnictwa;
Wzór umowy sprzedaży;
Zdjęcia pojazdu.

