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W przetargu na zbycie mienia ruchomego mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz 

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które złożą ofertę spełniającą warunki 

zawarte w szczegółowych warunkach przetargu oraz wpłacą organizatorowi przetargu wadium w 

terminie i miejscu wyznaczonym w ogłoszeniu oraz w szczegółowych warunkach przetargu. 

 

1. PRZEDMIOT PRZETARGU 

 

1.1.Przedmiotem przetargu jest zbycie mienia ruchomego: 

 

lp. Nazwa sprzętu, typ, marka 
Rok 

produkcji 
Ilość 

Cena wywoławcza 

brutto 

Postąpienie 

minimalne 

1 
Aparat do znieczulenia ogólnego GE Datex Ohmeda Aespire 

7100 sn: AMK01623 
2006 1  5 000,00 zł   500,00 zł  

2 
Aparat przyłóżkowy RTG 

TECHNIX S.P.A. TMX R + sn: 50-07-18-026 
2008 1  2 500,00 zł   250,00 zł  

3 
Aparat RTG typu BV Pulsera 

System jezdnego ramienia C – Pulsera sn: 718 095 
2008 1  23 000,00 zł   2 300,00 zł  

4 
Autoklaw kasetowy Statim 5000 G4 
s/n:320716E00001 

2016 1  1 000,00 zł   100,00 zł  

5 
Cyfrowy aparat RTG Vision RFD HE 
System jezdnego ramienia C – Ziehm s/n:20483 

2014 1  15 000,00 zł   1 500,00 zł  

6 
Piec plazmowy 
Sterylizator Plazmowy STERRAD sn: 973730 

1999 1  1 000,00 zł   100,00 zł  

7 
Respirator NELLCOR PURITAN BENNETT 760 

s/n: 3501020296 
2002 1  500,00 zł   50,00 zł  

8 
Respirator NELLCOR PURITAN BENNETT 760 

s/n: 3501020301 
2002 1  500,00 zł   50,00 zł  

9 Stół Stille ImagiQ2 s/n: 170014045 2014 1  5 000,00 zł   500,00 zł  

10 
System HPLC-UV z detektorem kulometrycznym Thermo 
Scientific Dionex UltiMate 3000 s/n:11120676 

2012 1  19 000,00 zł   1 900,00 zł  

11 
System HPLC-UV z detektorem kulometrycznym Thermo 

Scientific Dionex UltiMate 3000 s/n:12010435 
2012 1  19 000,00 zł   1 900,00 zł  

12 Konsola TechnikaFuji CR Console+ s/n:770500070 2008 1  1 600,00 zł   1600,00 zł  

13 Wieloslotowy czytnik płyt Fuji XG 5000+ s/n:76223863 2008 1  1 600,00 zł   1600,00 zł  

14 
Aparat do RTG przyłóżkowy Siemens Polymobil Plus  
s/n: 20990 

2010 1  4 500,00 zł   450,00 zł  

15 Zestaw płyta+kaseta obrazowa do XG 5000+ 2008/2009 23  1 600,00 zł   1600,00 zł  

 

1.2.Mienie przeznaczone do sprzedaży stanowi własność Narodowego Instytutu Kardiologii 

Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. 

1.3.Mienie przeznaczone do sprzedaży można oglądać w siedzibie Narodowego Instytutu 

Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w 

dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.  

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. 22 343 42 37, 694 413 730, e-mail 

ppawlak@ikard.pl. 

1.4.UWAGA: osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane 

do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie maseczek ochronnych, dezynfekcja rąk) 

obowiązujących na terenie Instytutu. 

 

2. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

 

2.1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć w języku polskim 

zgodnie z niniejszymi szczegółowymi warunkami przetargu, w formie maszynopisu lub druku i 

uzupełnić wymaganymi załącznikami. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji.  
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2.2. Kompletna oferta, łącznie z załącznikami powinna mieć parafowane strony. Wszystkie 

strony oferty muszą być spięte (zszyte) we właściwej kolejności w sposób zapobiegający 

dekompletacji oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

2.3. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach w 

sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie 

wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Na kopercie oferent umieszcza: 

a) Nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta; 

b) Nazwę i adres organizatora przetargu; 

c) Dopisek: „Przetarg nr IK.AG.A.065.18/2022, nie otwierać przed 23.06.2022 roku do 

godziny 10:30” 

2.4. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać: 

a) Dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe; 

b) Oferowaną cenę brutto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty; 

c) Oświadczenie o akceptowaniu warunków przedstawionych w ogłoszeniu; 

d) Oświadczenie oferenta, że będąc na oględzinach mienia, zapoznał się ze stanem 

technicznym przedmiotu podlegającego przetargowi; 

e) Oświadczenie oferenta, że nie będąc na oględzinach mienia, akceptuje stan techniczny 

przedmiotu podlegającemu sprzedaży; 

f) Wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty; 

g) Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia – jeżeli 

są wymagane) 

h) Kopia dowodu wniesienia wadium. 

2.5. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym, niekompletna bądź nie zawierająca wszystkich 

informacji wymaganych treścią ogłoszenia zostanie odrzucona. 

2.6. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg 

postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie pisemnej i występuje do oferentów o złożenie 

dodatkowej oferty cenowej. 

2.7 Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza wolę zawarcia umowy sprzedaży w 

trybie przetargu. 

2.8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, 

wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez 

podania przyczyny i możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez 

uczestników przetargu na każdym etapie przetargu. 

2.9. Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 2020 r. poz. 106, z 

poźn. zm.) oraz wybranych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

2.10. Wymagane przez RODO klauzule dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych 

zostały w formie załączników dołączone do formularza ofertowego. Należy je podpisać i załączyć 

do oferty. 

 

3. KRYTERIA OFERTY. 

 

Proponowana cena jednostkowa brutto – 100%. 

 

4. WADIUM 

 

4.1. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na 

wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać 

przelewem na konto Narodowego Instytutu Kardiologii nr 63 1160 2202 0000 0000 6081 7118 

Bank Millennium S.A., podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery 
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wybranych pozycji przetargowych. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do 

udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym Sprzedającego - 

najpóźniej w przeddzień terminu przetargu. Organizator przetargu nie bierze odpowiedzialności za 

ewentualne opóźnienia z tytułu działalności innych podmiotów. 

4.2. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli: 

a) oferent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub 

nie zawrze jej w terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, 

b) oferent nie uiści ceny w terminie określonym w umowie kupna-sprzedaży, 

c) żaden z oferentów nie zaoferuje ceny równej, co najmniej cenie wywoławczej przedmiotu 

przetargu, 

d) oferent nie zgłosi się do składania ofert dodatkowych po uprzednim powiadomieniu o 

fakcie równych wartościowo ofert. 

 

5. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH PRZETARGU 

 

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są: 

- sprawy formalne – Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego mgr Ewa Kobos – tel. 

22 343 41 45. 

- sprawy merytoryczne – Kierownik Działu Techniki Medycznej – inż. Maciej Wróblewski, tel. 22 

343 41 06 lub Specjalista ds. zakupów - Piotr Pawlak - tel. 22 343 42 37, 694 413 730 . 

  

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Narodowego Instytutu Kardiologii lub na adres ul. 

Alpejska 42, 04-628 Warszawa do dnia 23.06.2022 roku do godziny 10:00. 

 

7. TRYB OTWARCIA I OCENY OFERT 

 

7.1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2022 roku o godzinie 10.30 w pokoju Działu Adm.-

Gospodarczego nr 0.274. 

7.2.Komisja przetargowa w części jawnej posiedzenia po sprawdzeniu nienaruszenia ofert, 

ogłasza prawidłowość ogłoszenia przetargu, ilość ofert oraz ogłasza oferentom, które z ofert są 

ważne lub nie. 

7.3.Otwarcie ofert przeprowadza komisja przetargowa. 

7.4.Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty zgodnie z kryteriami oceny. 

7.5.Organizator przetargu obowiązany jest do traktowania na równych prawach wszystkie 

podmioty i prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. 

 

7.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty. 

 

8. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU 

 

8.1.Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli: 

a) nie wpłynęła żadna oferta, 

b) komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty. 

8.2.Organizator przetargu dopuszcza jego rozstrzygnięcie, jeśli wpłynie tylko jedna oferta 

spełniająca wymagania określone w szczegółowych warunkach przetargu. 
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8.3.Po zakończeniu przetargu organizator przetargu niezwłocznie powiadomi oferentów o 

wyborze oferty i zamieści ogłoszenie o wynikach przetargu na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie 

oraz na stronie internetowej Narodowego Instytutu Kardiologii. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 IK.AG.065.018.2022 Zał. nr 1 do umowy Formularz ofertowy 

 IK.AG.065.018.2022 Zał. nr 1 Spis urządzeń 

 IK.AG.065.018.2022 Zał. nr 2 do umowy Protokół przekazania 

 IK.AG.065.018.2022 Zał. nr 2 Klauzula informacyjna dla kontrahentów Instytutu 

 IK.AG.065.018.2022 Zał. nr 3 Wzór klauzuli informacyjnej dla osoby wyznaczonej 

przez Sprzedającego do realizacji umowy  

 IK.AG.065.018.2022 Zał. nr 4 Wzór klauzuli informacyjnej dla osoby wyznaczonej 

przez Kupującego do realizacji umowy 

 IK.AG.065.018.2022 Zał. nr 5 Wzór umowy sprzedaży mienia ruchomego 

 IK.AG.065.018.2022 Zał. nr 6 Oświadczenie o akceptowaniu warunków 

przedstawionych w przetargu 


