
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2020                         

 

Regulamin 

przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż Aparatu RTG Qauantum Quest 500 wraz 

dodatkowymi urządzeniami, będących własnością Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w 

Krakowie. 

§1 

Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Małopolskiego Ośrodka 

Medycyny Pracy w Krakowie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń. 

§2 

Przetarg prowadzony będzie przez Komisję Przetargową powołaną przez Dyrektora Małopolskiego 

Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie. 

§3 

Przetargiem objęta jest sprzedaż Aparatu RTG Qauantum Quest 500 wraz dodatkowymi 

urządzeniami opisanych w Załączniku nr 2. 

§4 

Do przeprowadzenia przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty pisemnej. 

§5 

1. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: 

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie 
31-504 Kraków, ul. Zygmunta Augusta 1 
„przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż Aparatu RTG Qauantum Quest 500 wraz dodatkowymi 
urządzeniami,  znak sprawy:  DAT.074.4.5.2020” 
 
2. Oferty  należy składać w sekretariacie Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy,  

     31-504 Kraków, ul. Zygmunta Augusta 1 pok. 304, w terminie podanym w  ogłoszeniu. 

3. Na każdy z pakietów składa się oddzielną ofertę cenową. 

§6 

1.  Każda oferta powinna zawierać: 

a)   pełną nazwę (dane adresowe) oferenta, 

b)   oferowaną cenę brutto za Pakiet (-ty), 

c) oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem  technicznym 

środków trwałych i wyposażenia. 

2.  Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

3.  Brak któregokolwiek z elementów oferty eliminuje oferenta z udziału w przetargu. 

 

 

§7 

Komisja nie będzie rozpatrywała ofert: 

1.  nieczytelnych, 



2.  z budzącymi wątpliwości skreśleniami, 

3.  zawierających więcej niż jedną cenę za pakiet, 

4.  cenę niższą niż cena wywoławcza. 

§8 

Otwarcie i rozpatrzenie ofert dokonuje Komisja przetargowa w składzie czteroosobowym. 

§9 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu i godzinie podanej w ogłoszeniu, w Dziale Administracyjno-

Technicznym  pok. 318 w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy. Przy otwarciu ofert obecność 

oferentów jest nieobowiązkowa. 

§10 

Informacja o złożonych ofertach dotycząca  Przetargu  zostanie ogłoszone na tablicy informacyjnej w 
siedzibie Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy, oraz na stronie internetowej Ośrodka  
www.momp.malopolska.pl/przetargi-konkursy/ w terminie 2 dni robocze od daty  otwarcia ofert.  
Rozstrzygnięcie Przetargu nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otwarcia ofert. 

Informacja o rozstrzygnięciu Przetargu  zostanie ogłoszone na tablicy informacyjnej w siedzibie 

Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy, oraz na stronie internetowej Ośrodka  

 www.momp.malopolska.pl/przetargi-konkursy/. 

§11 

W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na dane pakiety, przetarg pisemny ofertowy wygrywa 

ten, który zaproponuje najwyższą cenę. 

§12 

W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o jednakowej najwyższej cenie na ten sam pakiet, o  

pierwszeństwie zakupu decyduje data oraz godzina wpływu oferty. 

§13 

1. Oferent, który wygrał przetarg otrzyma potwierdzenie wygrania przetargu na piśmie. 

2. Oferent, który wygrał przetarg dokonuje wpłaty oferowanej kwoty przelewem na rachunek 

bankowy sprzedającego, tytułem należności za wygrany pakiet. 

3. Po wpłacie na konto całości kwoty za pakiety zostanie wystawiona faktura VAT. 

4. Termin wszystkich czynności w §13 nie może przekraczać 10 dni. 

§14 

Jeżeli oferent wygrywający przetarg nie przystąpi w ciągu 10 dni od daty rozstrzygnięciu przetargu 

do czynności określonych w §13, wówczas przetarg zostaje unieważniony. 

§15 

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie  zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu 

bez podania przyczyny  lub prawo zamknięcia  przetargu bez wybrania  którejkolwiek z ofert. 
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