
Wrocław, dn. ….2017r. 

 

Pisemny konkurs ofert na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego: 

samochód służbowy marki VOLKSWAGEN 7HC T5 SHUTTLE KOMBI 1.9 TDI,  

nr rej. DW 9469T. 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu:  

I PISEMNY KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI  

VOLKSWAGEN 7HC T5 SHUTTLE KOMBI 1.9 TDI. 

 

Opis przedmiotu sprzedaży: 

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy: 

Marka, model: VOLKSWAGEN 7HC T5 SHUTTLE KOMBI 1.9 TDI 

Typ: Furgon zamknięty przeszklony 

Rodzaj: samochód osobowy specjalny sanitarny 

Nr rej. DW 9469T 

Rok prod.: 2005 

Data pierwszej rejestracji 14.11.2005 

Pojemność/Moc 1896 cm/77 kW 

Nr identyfikacyjny (VIN): WV2ZZZ7HZ6X015964 

Przebieg: 299.972 km 

DMC: 3000 kg 

Dopuszczalna ładowność: 980 kg 

Rodzaj paliwa: olej napędowy 

Liczba miejsc: 9 

 

Cena wywoławcza – 12.000 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych 

00/100). 

Przedmiot postępowania można obejrzeć w siedzibie Szpitala ul. Borowska 213 w dni 

powszednie w godzinach 10:00 – 14:00 po wcześniejszym umówieniu się (tel. 

stacjonarny 717331609 komórkowy +48662232561). 

 

Warunki postępowania: 

Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 10.08.2017 roku do godz. 11:15 w 

Kancelarii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, Ul. Borowska 213 w zaklejonej 

kopercie, oznaczonej nazwą i adresem Oferenta, z dopiskiem „I Pisemny konkurs ofert na 

sprzedaż samochodu marki VW Caravelle”. 



Sprzedawca wprowadza wzór formularza ofertowego (zał. Nr 1 do ogłoszenia), na którym 

należy złożyć ofertę. Formularz można pobrać ze strony internetowej 

http://www.usk.wroc.pl/ w zakładce: Kariera i konkursy. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2017r. o godz.  11:30 w siedzibie Sprzedawcy w 

pok. 5.04a,  bud. H. 

 

Oferta powinna zawierać: 

1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta. 

2. Numer NIP lub REGON Oferenta. 

3. Datę sporządzenia oferty. 

4. Oferowaną cenę. 

5. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami postępowania i przedmiotem 

sprzedaży oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń. 

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć: 

A) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem 

postępowania, 

B) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. A, 

C) osoby, które pozostają z prowadzącym postępowanie w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności 

prowadzonego postępowania. 

 

Nabywca, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia zobowiązany jest do podpisania 

protokołu z Pisemnego konkursu ofert niezwłocznie po jego zakończeniu. 

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie 3 dni po podpisaniu protokołu z 

Pisemnego konkursu traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty. 

Nabywca przyjmuje przedmiot sprzedaży w stanie istniejącym. 

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia przeddzień odbioru przedmiotu 

sprzedaży. 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu zastrzega sobie prawo unieważnienia 

Pisemnego konkursu ofert na sprzedaż samochodu służbowego marki VOLKSWAGEN  

bez podania przyczyn na każdym jego etapie. 

 

 


