Instytut Psychiatrii i Neurologii
Ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
Dział Zamówień Publicznych

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU PISEMNYM
na zbycie
TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO LIGHTSPEED PRO 32
firmy General Electric Medical Systems

1. Przedmiot przetargu
a) Przedmiotem przetargu jest tomograf komputerowy typu LIGHTSPEED PRO 32
firmy General Electric Medical Systems o nr. fabrycznym 1032962 YM 1.
b) Rok produkcji urządzenia: 2005
Urządzenie jest sprawne. Strony wyłączają rękojmię z tytułu sprzedaży ww.
urządzenia.
c) Nabywca jest zobowiązany na własny koszt i odpowiedzialność dokonać demontażu
przedmiotu przetargu oraz przetransportowania go do miejsca docelowego.
2. Miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się w siedzibie Sprzedającego - Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul.
Sobieskiego 9 budynek A, pokój 6, 02-957 Warszawa
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu
Tomograf komputerowy LIGHTSPEED PRO 32 można obejrzeć w godzinach 9-15
w Pracowni Tomografii Komputerowej po wcześniejszym umówieniu się (Beata
Michalska tel. 22 45 82 782).
4. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza została ustalona na 120 000,00 zł brutto.
5. Wadium
a) Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, czyli 12 000,00 zł.
b) Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu.
c) Organizator wymaga wniesienia wadium w gotówce na konto bankowe lub do
kasy.
Wadium można wnieść przelewem na konto Instytutu Psychiatrii i Neurologii:
Nr 51 1140 1010 0000 5280 8400 1001
W takim przypadku za datę wpłaty uznaje się datę uznania przez Bank rachunku
IPiN kwotą wadium.
d) Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników postępowania
nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
e) Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie
zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Oferentowi, którego oferta
została przyjęta wadium zostanie zarachowane na poczet ceny.
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f) Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli Oferent, którego oferta została
przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
6. Przygotowanie oferty
a) Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
b) Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie maszynopisu lub druku
zgodnie z wzorem druku oferta zawartym w załączniku nr 1.
c) Oferta musi być podpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem przez oferenta lub
przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta wymienione w rejestrze
handlowym lub innym dokumencie upoważniającym do reprezentowania.
d) Oferta musi mieć strony spięte/zszyte w sposób zapobiegający dekompletacji
oferty. Strony w ofercie powinny być ponumerowane i zaparafowane.
e) Wszystkie zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
f) Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach lub
opakowaniach. Koperta powinna być opatrzona napisem:
Przetarg na zbycie tomografu komputerowego
General Electric Medical Systems typu LIGHTSPEED PRO 32,
Nie otwierać przed 09.04.2018 r. godz. 10.15
g) Oferenci ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
7. Miejsce i termin składania ofert oraz okres związania oferta
a) Oferty należy składać w siedzibie Organizatora – Instytut Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, pokój nr 6.
b) Oferty należy złożyć do dnia 09.04.2018 r. do godziny 10.00.
c) Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
8. Otwarcie i ocena ofert
a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2018 r. o godzinie 10.15.
b) Przetarg wygrywa Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną.
c) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert zawierających taką samą cenę,
sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, która zostanie wybrana
za najkorzystniejszą.
9. Rozstrzygnięcie przetargu
a) Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty w przypadku niewpłynięcia żadnej oferty
lub jeśli złożone oferty będą zawierały cenę niższą niż cena wywoławcza.
b) Organizator dopuszcza rozstrzygnięcie przetargu również w przypadku
wpłynięcia tylko jednej oferty spełniającej warunki przetargu.
c) Po zakończeniu przetargu Organizator niezwłocznie powiadomi oferentów o
wyborze oferty i zamieści ogłoszenie o wyniku postępowania na stronie
www.ipin.edu.pl
d) Umowa zostanie zawarta w przeciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu
przetargu.
e) Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie do 7 dni od daty
podpisana umowy.
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Załącznik nr 1
…………………….., dnia ………..

OFERTA
Nazwa oferenta………………………………………………..
Adres…………………………………………………………..
PESEL (jeśli dotyczy)………………………………
REGON…………………………
NIP……………………………
Tel……………………

Przedmiotem oferty jest nabycie TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO General Electric
Medical Systems typu LIGHTSPEED PRO 32 za cenę:
Cena netto:………………………………..
VAT .........................................
Cena brutto:………………………………
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/łam się ze stanem przedmiotu
2. Ponoszę pełną odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin
3. Dokonam zapłaty za nabyty przedmiot nie później niż w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść ogłoszenia.
………………………………………..
Podpis oferenta
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