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Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach ogłasza 
 

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW 
 
Samochód sanitarny Mercedes Sprinter 312 D rok prod. 1996 
Samochód sanitarny Polonez rok prod. 1994 
Samochód sanitarny Polonez rok prod. 1997 

 
 

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 
 
Postępowanie przetargowe będzie przeprowadzone w oparciu o następujące zasady: 
 
1. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego. 
 
2. Oferty  należy   składać   w   zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem   "Przetarg na zakup 
    samochodu " w terminie do 25.03.2009 r. do godz. 12ºº w sekretariacie dyrekcji Szpitala    
    Specjalistycznego  im. J.K. Łukowicza ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice. 
 
3.Informację o stanie technicznym pojazdu oferenci mogą uzyskać w dziale administracyjno 
   gospodarczym pod nr tel. 052 3956 558 lub 0507021331 . 
 
4. Osoba kontaktowa - Andrzej Bruski - kierownik działu administracyjno gospodarczego. 
 
5. Oferowane pojazdy można będzie oglądać w dniach od 17.03.2009 r do 25.03.2009 r. 
    po uprzednim  telefonicznym  uzgodnieniu godziny. 
 
6. Oferta powinna zawierać: 
     • Imię i nazwisko, adres zamieszkania(dotyczy osób fizycznych) 
     • Oznaczenie firmy, adres, wyciąg z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do KRS) 
     • Określenie ceny, za którą oferent deklaruje nabycie pojazdu. 
     • Oświadczenie, że nabywca zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnosi  
      do niego zastrzeżeń. 
     • Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji. 
 
7. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 3 dni od daty upływu ich składania. 
 
8. Oferent zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji ustnych. 
 
9. O wyborze oferty lub odrzuceniu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. 
 
10.Oferent, którego oferta została przyjęta zobowiązany jest do wpłaty należności 
     zaoferowanej w przetargu najpóźniej do chwili zawarcia umowy kupna-sprzedaży. 
 
11.Organizator przetargu uzależnia sprzedaż pojazdów od wydania zgody przez  
     Radę Społeczną Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach. 

 
 

 
 
 


