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               Pilchowice, dnia 15.04.2021 r. 
 

OGŁOSZENIE  
o przeprowadzeniu trzeciego pisemnego przetargu nieograniczonego  

na sprzedaż używanego wideo procesora 
PENTAX EPK-1000 

 
1. SPRZEDAJĄCY I PROWADZĄCY PRZETARG. 

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, 
ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice, 
działający na podstawie wpisu do rejestru KRS pod nr 0000050139,  
NIP 969-11-62-275, REGON 276215293,  
adres poczty elektronicznej: szpital@szpital-pilchowice.pl 
adres strony internetowej www.szpital-pilchowice.pl,  
tel.: 32 331-99-03 
 
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż używanego wideo procesora 
PENTAX EPK-1000,   
 

2. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY. 
1) Wideo procesor produkcji firmy Pentax, model EPK-1000, nr seryjny SN: 

EC 012940, numer inwentarzowy 802-062/9, wraz z dodatkowymi 
akcesoriami tj. oryginalną klawiaturą Pentax OS-A50 oraz nową, zapasową 
żarówką ksenonową. 

2) rok produkcji 2007  
3) rozpoczęcie eksploatacji: wrzesień 2007, 
4) zakończenie eksploatacji w pracowni bronchoskopii: grudzień 2018, 
5) przyczyna zakończenia eksploatacji: wymiana sprzętu 
6) do czasu wycofania procesor cyklicznie przeglądany i serwisowany, 
7) od zakończenia eksploatacji procesor przechowywany w ciepłym i suchym 

miejscu. 
8) Zdjęcie zawiera załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia. 
 

3. INFORMACJE DODATKOWE: 
1) sprzęt w bardzo dobrym stanie, brak uszkodzeń, 
2) dokumentacja zdjęciowa w treści ogłoszenia, 
3) formą sprzedaży jest pisemny przetarg nieograniczony. 

 
4. CENA WYWOŁAWCZA: wynosi: 4 500,00 zł brutto za wideo procesor 

PENTAX EPK-1000 – wraz z akcesoriami określonymi w pkt. 2.1). 
Kwota ofertowa nie może być niższa od ceny wywoławczej. 
Kwota ofertowa będzie fakturowana i płatna w złotych polskich. 
 

5. INFORMACJE DODATKOWE: 
1) Przedmiot sprzedaży można oglądać do dnia 22.04.2021 r. w dni robocze 

w godz. od 7:00 do 14:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 
terminu oględzin z Kierownikiem Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego 
nr  tel.: 32/ 331-19-74. 

2) Przetarg przeprowadza Zespół określony w Zarządzeniu Wewnętrznym Nr 
31/15 Dyrektora Szpitala. 

 
6. TERMIN, MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA OFERT, okres związania z ofertą: 

1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie                      
(w 1 oryginale) lub mailowo na adres szpital@szpital-pilchowice.pl  
Koperta powinna być opisana wg poniższego wzoru:  

mailto:szpital@szpital-pilchowice.pl
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„Oferta na zakup procesora Pentax - nie otwierać przed 23.04.2021 
godz. 10.30”. 

2) Ofertę należy składać w sekretariacie Szpitala lub mailem szpital@szpital-
pilchowice.pl w dni robocze w godz. 7.00 -14.30, do dnia 23.04.2021 r. do 
godz. 10.00. 

3) Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.04.2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie 
Szpitala, Dział  Administracyjno-Eksploatacyjny, piętro II, pokój.15. 

4) Termin związania z ofertą: do dnia 23.05.2021 r. 
5) Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. 
 

7. WYMAGANIA, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA. 
1) Oferta powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim. 
2) Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem 

oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 
3) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną wg załącznika nr 2 lub 

wypis z właściwego rejestru potwierdzający prawo do występowania 
w imieniu oferenta – osoby prawnej, a przypadku pełnomocników – również 
pełnomocnictwo do występowania w imieniu oferenta, złożone w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej przez osobę, która zgodnie z właściwym 
rejestrem jest uprawniona do reprezentacji. W przypadku nie załączenia 
przez oferenta wypisu z właściwego rejestru, sprzedający pobierze           
go  samodzielnie z ogólnodostępnych baz danych.   

 
8. WARUNKI WYBORU OFERT. 

1) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę zakupu sprzętu. 
2) W przypadku dwóch jednakowych cenowo ofert organizator przetargu 

wezwie oferentów do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 
3) Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia 

umowy kupna-sprzedaży w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników 
przetargu. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3. 

4) Nabywca jest zobowiązany dokonać zapłaty za nabyty sprzęt przelewem 
na rachunek bankowy lub gotówką w kasie Szpitala na podstawie faktury 
VAT wystawionej przez Sprzedającego, w terminie do 7 dni od daty 
wystawienia faktury. 

5) Sprzedawca nie wymaga wniesienia wadium. 
6) Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 

− została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, 

− nie zawiera wymaganych danych i dokumentów wymaganych przez 
Sprzedającego lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną 
wątpliwość. 

 
9. INNE POSTANOWIENIA. 

1) Wszystkie koszty związane z nabyciem sprzętu ponosi oferent-nabywca. 
2) Szpital nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu 

przetargu. 
3) Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje na podstawie protokołu 

odbioru/przekazania sprzętu - po zapłaceniu przez Nabywcę faktury, 
w terminie uzgodnionym ze Sprzedającym.  

4) Szpital zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu oraz prawo 
jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania 
przyczyny. 

Dyrektor Szpitala 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie oferenta 
Załącznik nr 3 – wzór umowy 
Załącznik nr 4 – zdjęcie przedmiotu sprzedaży 


