
Wrocław, dn. 10.06.2019r. 

Pisemny konkurs ofert na sprzedaż  zbednego składnika maiatku ruchomego 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im: Jana MikUliCA • Racfeckiego we Wrocławiu ogłasza 

pisemny konkurs ofert na 

Sprzedaż  stacjonarnego sterylizatora parowego Cliniklav 25 firmy Melag, o 

numerze seryjnym 0325-C10/30 , rok prOdukcji 2003, 

Opis przedmiotu sprzedaży: 

Przedmiotem sprzedaży jest sterylizator parowy 

Typ: Clinikclav 25 

Rodzaj: stacjonarny 

Nr seryjny: 0325-C1080 

Rok prod.: 2003 

Firma : Melag 
'; ;- 

Cena wywoławcza —6.000 zł  brutto (słownie: sześć  tysięcy złotych 

Ze stanem technicznym urządzęnia będzie można zapoznać  się  

uzgodnieniu terminu z kierownikiem Działu Sterylizacji tel. 515 

pracownikiem Działu Eksploatacji tel. 885852 323., w godzinach 8-13 

00/100). 

po uprzednim 

117 886 lub z 

Warunki postępowania: 

Oferty pisemne należy składać  w terminie do dnia 12.2019 roku do godz. 12w Kancelarii 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, Ul.. :''Sorowska 213 w zaklejonej kopercie, 

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

sprzedaż  sterylizatora parowego Cliniklav 25 firmy Melag". 

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

należy złożyć  ofertę. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2019. roku,o,go,dz. 14 w siedzibie Sprzedawcy w pok. 

-1.25 bud.H 

Oferta powinna zawierać: 

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

Numer NIP lub REGON Oferenta. 

Datę  sporządzenia oferty. 

Oferowaną  cenę. 



5. OświadCzehie, że dferent warOnkarhi postęPówahia i przedmiotem 

sprżedaży oraż  przyjmuje te warunki li'ś .Ząsb-zeżOri. • 

W poStępowaniu hie mogą  uczeSthicŻVC:'''r • 

osoby, którym Powierżono wykonanie czynności - związanych z przeprowadzeniem 

póstęPowania, 

Małżonek, dzieci, rodziCe i rodZenstwó'óSób,ó których mowa w pkt. A, 

osoby, które pozoStają  z prowadzącyrn'pbstępowahle 'w takim stosunku prawhym lub 

faktycznym, że może to budzić  uzasadnione wątpliwości có.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 Me uiści ceny nabycia, 'W .terh-linie 3 dni pó podpisaniu protokołu z 

Pisemnego konkursu traci prawa wynikające prżyjęcia jego oferty. 

Nabywca przyjmuje przedmiot sprzedaży W stanie istniejącym. 

Nabywca żobowiązany jest zapłacić  cenę  nabycia przeddzień  odbioru przedmiotu 

Sprzedaży. 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu zastrzega sobie prawo uniOważrlienia 

Pisemhego korikursu Ofert na sprzedaż  stacjonarnego sterylizatora parowego 

Cliniklav 25 z ważnych przyczyn na każdym jego etapie. 


