OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
na sprzedaż środka trwałego, tj. tomografu komputerowego CT Aquilion S16 TSX-101A/GC firmy Toshiba
- Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Sprzedający: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Adres: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
Adres strony internetowej: bip.jonscher.pl
Faks: (042) 67-61-785, tel. (042) 67-61-790
Określenie przedmiotu sprzedaży:
1. Przedmiotem postępowania jest sprzedaż środka trwałego, tj. tomografu komputerowego CT Aquilion S16 TSX101A/GC firmy Toshiba (nr seryjny: GCB06Y2755) wraz z jego demontażem. Szczegółowy opis ww. urządzenia
został określony w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
2. Sprzedający wymaga, aby demontaż tomografu, stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, nastąpił po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego na zakup nowego tomografu (zawartej w wyniku przetargu
nieograniczonego - nr postępowania 18/2017 - przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych – (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 1579)). Termin demontażu musi zostać uzgodniony
z terminem dostawy montażu nowego urządzenia, jednak nie później niż do dnia 31.03.2018r.
3. Demontaż i odbiór tomografu firmy Toshiba, stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania zrealizowany
będzie na koszt i ryzyko Kupującego.
4. Regulamin postępowania przetargowego w zakresie dysponowania aktywami trwałymi (załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi nr 2/3/2016 z dnia 8
marca 2016r.), zwany dalej: Regulaminem, ma charakter wiążący dla uczestników niniejszego postępowania.
5. Sprzedający podpisze umowę z wybranym Oferentem na sprzedaż środka trwałego, tj. tomografu komputerowego
po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
Termin składania ofert: 01.12.2017r. godzina 10:00, miejsce: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera
w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 1 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 01.12.2017r. godzina 10:15, miejsce: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera
w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 20 (budynek Dyrekcji).
Termin związania ofertą: 30 dni (od ustalonej daty składania ofert).
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Przetarg na zbycie środka trwałego, tj. tomografu komputerowego
- Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi”.
WARUNKI OGLĘDZIN PRZEDMIOTU KONKURSU:
Tomograf stanowiący przedmiot niniejszego postępowania, można oglądać w dni robocze, w godz. 8:00–15:00,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z pracownikiem Działu Technicznego, nr tel. (42) 672 19 62.
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (zgodnie
z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 2
do niniejszego ogłoszenia);
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez
notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego
status prawny Oferenta. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1827 ze zm.), nie jest wymagane uiszczenie opłaty.
CENA WYWOŁAWCZA: 400 000,00 zł brutto.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu, odwołania przetargu,
przesunięcia terminu rozpatrzenia ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny (na podstawie art. 701
§3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 459 ze zm.).
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, której cena będzie niższa, niż cena wywoławcza podana przez
Sprzedającego.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Ogłoszenie zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej:
bip.jonscher.pl w dniu 24.11.2017r.
Wykaz załączników do ogłoszenia:
1. Opis przedmiotu sprzedaży – zał. nr 1,
2. Formularz ofertowy – zał. nr 2,
3. Wzór umowy – zał. nr 3.
Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski

