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Drezdenko, dnia 29.06.2022 r. 

 

OGŁOSZENIE 
w sprawie sprzedaży ruchomości 

 
W imieniu Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w 

Drezdenku, jako Organizator, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu pisemnym na sprzedaż 
ruchomości, stanowiącej własność Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. 

 
1. Opis przedmiotu sprzedaży: 

 
1.1. Dane metryczne 

 numer rejestracyjny: FSD 77YJ 
 rodzaj: bus 
 marka: Ford 
 typ: Transit  
 model/wersja: 330L sanitarny 
 pojemność silnika: 2402 cm3 
 moc silnika: 101 kW 
 nr nadwozia: WFOLXXTTFL5C88005 
 liczba miejsc ogółem: 7 
 liczba miejsc siedzących: 6 
 masa własna pojazdu: 2744 kg 
 dopuszczalna masa całkowita: 3300 kg 
 liczba osi: 2 
 rodzaj paliwa: olej napędowy 
 zabezpieczenia: autoalarm, klucz z immobilaizerem 
 rok produkcji: 2005 
 data pierwszej rejestracji 21.06.2006 
 ubezpieczenie: OC p.p.m., Autocasco, NNW 
 zabudowa wnętrza pojazdu typowa dla pojazdu specjalistycznego-sanitarnego 

 
1.2 Pozostałe parametry techniczno-użytkowe: 

 napęd na oś tylną 
 elektryczne szyby 
 centralny zamek 
 radio Cd 
 ABS, ESP 
 dodatkowe światła boczne +tył 
 poduszka powietrzna kierowcy 
 listwa sygnalizacji świetlnej na dachu oraz 2x światła w atrapie 
 możliwość podawania komunikatów głosowych 
 termobox do ogrzewania płynów infuzyjnych 
 kierunkowskazy z tyłu na dachu pojazdu oraz lampy obrysowe z tyłu na dachu 
 podłoga wzmocniona, antypoślizgowa, łatwo zmywalna,  
 kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego- okienko 
 półki i schowki na sprzęt medyczny-sanitarny (meble wykonane z płyt z tworzywa sztucznego) 
 laweta mechaniczna pod nosze 
 sufitowe uchwyty do płynów infuzyjnych 
 antena radiotelefonu z instalacja połączeniową 
 wspomaganie układu kierowniczego 
 kieszenie w drzwiach przednich 
 konsola przednia z gniazdem 12V 
 fotel kierowcy z regulacją wysokości 
 przednie zagłówki z regulacją wysokości 
 wlew paliwa zamykany na kluczyk 
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 koło zapasowe z podnośnikiem 
 gniazda 12V w tylnej części pojazdu 
 przebieg: 344 796 km 

 
Przedmiot sprzedaży nie jest w pełni sprawny, w związku z czym Organizator zaleca 

dokonanie oceny sprawności technicznej pojazdu przed złożeniem oferty. 
 
W załączeniu do ogłoszenia poglądowe zdjęcia ambulansu 

 
2. Ruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń. 

 
3. Cena wywoławcza wynosi 22 100,00 zł. 

 
4. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, określonej w pkt. 3. 

 
5. Wadium: 

 
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 % ceny 

wywoławczej, tj. 1 105,00 zł. 
 Wadium należy wpłacić na konto Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego – nr konta: 14 1020 5402 

0000 0202 0363 4979, z dopiskiem „Wadium – przetarg na sprzedaż ambulansu”. Wadium należy 
wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

 Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, 
zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. 

 Wadium złożone przez Nabywcę zalicza się na poczet ceny.  
 Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od 

zawarcia umowy. 
 Potwierdzenie zapłaty wadium należy załączyć do oferty. 

 
6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży: 

 
Ambulans można obejrzeć w siedzibie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 8, 

66-530 Drezdenko, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 14:00.  
Termin wizji należy uprzednio ustalić z Kierownikiem Działu Logistyki – numer telefonu 538 135 450. 
 

 
7. Wymagania dotyczące oferty. 

 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty. 

Pod rygorem nieważności oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i zawierać: 
 imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres i telefon kontaktowy, 
 NIP, jeśli dotyczy - REGON, 
 oferowaną cenę nabycia, 
 oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i 

zaciągania zobowiązań w imieniu Kupującego. Jeżeli ofertę podpisuje inna osoba, należy dołączyć 
stosowane dokumenty (np.: oryginał pełnomocnictwa lub kopię potwierdzoną notarialnie) 
uprawniające do podpisania oferty, 

 dowód wniesienia wadium. 
 
Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia 
 

8. Termin składania ofert 
 
Oferty pisemne należy składać do dnia 14 lipca 2022 r. do godz. 12:00  na adres: 
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., 
ul. Piłsudskiego 8, 
66-530 Drezdenko, 
Sekretariat 
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Wymaga się, aby oferta złożona była w zaklejonej i nienaruszonej kopercie, opatrzonej następującym 
opisem: 
 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko 

Oferta na zakup ambulansu 
 

 
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2022 r., o godz. 12:30. 

 
10. Złożone oferty zostaną przekazane do Właściciela przedmiotu sprzedaży, który dokona ich oceny. 

Właściciel zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, a także zamknięcia / unieważnienia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podawania przyczyny.  
 

11. Minimalny termin związania ofertą - 30 dni. 
 

12. Forma porozumienia się z Organizatorem  
 

W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być 
przekazywane pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zalewska@szpital-
drezdenko.pl. 

Adres do korespondencji: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 8, 66-530 
Drezdenko. 
 

13. Tryb i forma udzielania wyjaśnień. 
 

Oferent może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści ogłoszenia, przekazanie dodatkowych 
informacji. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie opublikowana na stronie internetowej, na której 
umieszczono ogłoszenie o sprzedaży. 
 

14. Pozostałe warunki. 
 

 Treść umowy sprzedaży Strony ustalą po dokonaniu wyboru. 
 Właściciel sprzedawanej ruchomości zawiadomi Nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy 

sprzedaży. W przypadku nie stawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w 
zawiadomieniu, Właściciel może odstąpić od zawarcia umowy. 

 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podawania przyczyny. 
 Ogłoszenie o postępowaniu dostępne jest pod adresem www.szpital-drezdenko.pl., 

www.bip.fsd.pl  
 Cenę zaoferowaną w przetargu Nabywca zobowiązany będzie wpłacić najpóźniej w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży z Właścicielem. Koszty związane z 
zawarciem umowy ponosi Nabywca. 

 Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje warunki zawarte w niniejszym 
ogłoszeniu. 

 Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z przeniesieniem 
prawa własności przedmiotu sprzedaży. 

 

 

 

Zatwierdził  

 
Prezes Zarządu 

 

Maciej Bak 
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