
 
 

Cieszyn, dnia  04.05.2022r 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

 

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na sprzedaż 

wycofanych z eksploatacji pojazdów.                          
 

Forma zbycia: sprzedaż 

Podstawa prawna:  

Uchwała Nr XXV/2127/12 Rady Powiatu w Cieszynie  z dnia  25 września 2012r 

 

I.  Wykaz zbywanych  samochodów wraz  z  cenami  wywoławczymi  zawiera  załącznik nr 1                                  

do  niniejszego  ogłoszenia. 

II.  Samochody można obejrzeć w dniach 23-25.05.2022  w godzinach od 9
00

 do 13
00

 w   

      siedzibie Cieszyńskiego  Pogotowia  Ratunkowego  przy  ul. Bielskiej 22 w Cieszynie . 

      Dodatkowych  informacji  udziela:  kierownik ds. tech.  tel. 33 85-81-990 wew.24   

III.  Kryterium wyboru ofert. 

1. Przetarg wygra Oferent, który zaproponuje najwyższą cenę. Cena wywoławcza jest 

wartością brutto . Oferent nie może zaoferować ceny niższej niż wywoławcza. 

2. Jeżeli dwóch lub więcej Oferentów złoży oferty równorzędne tj. zawierające tę samą,  

      najkorzystniejszą dla Sprzedającego cenę, Komisja Przetargowa powiadomi tych 

      Oferentów  o  terminie  i  zasadach  dodatkowego  przetargu  ustnego. 

IV. Sposób przygotowania oferty. 

      1.  Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. 

      2.  Oferta do przetargu powinna zawierać: 

1) dane Oferenta (imię i nazwisko i adres osoby fizycznej lub nazwę firmy i adres 

siedziby, nr tel/fax) zawarte w  formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do  

ogłoszenia, 

2) oferowaną/ne cenę/ny brutto, nie niższą/sze niż cena wywoławcza na formularzu   

oferty, 

3) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym oferowanych 

pojazdów i nie wnosi  do niego żadnych  zastrzeżeń. 

      3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg nieograniczony-    

          oferta na zakup samochodu/ów. Nie otwierać przed dniem 31-05-2022r  godz. 10
00

 

V.   Termin i miejsce składania i otwarcia ofert. 

      1. Oferty należy składać do dnia 31-05-2022r  do godz. 9
00 

w Sekretariacie Cieszyńskiego 

          Pogotowia  Ratunkowego w Cieszynie, ul. Bielska 22, 43-400 Cieszyn. 

       



 

 

      2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31-05-2022r  godz. 10
00

 w Cieszyńskim   Pogotowiu 

          Ratunkowym . Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert. 

VI.   Informacja o wyborze oferty. 

 Przewodniczący Komisji Przetargowej zawiadomi na piśmie Oferentów o wyniku 

        przetargu. Dodatkowo wyniki zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w Cieszyńskim 

        Pogotowiu Ratunkowym oraz na stronie internetowej:  http://pogotowie.cieszyn.pl/BIP 

        w zakładce Ogłoszenia 

 

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez 

podania przyczyn. 

 

 

 

 

 

 

 

          DYREKTOR 

 Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego 

 

                       Jan Kawulok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do ogłoszenia: 

1) Wykaz pojazdów wraz z cenami wywoławczymi 

2) Formularz oferty 

 

http://pogotowie.cieszyn.pl/BIP

