
OGŁOSZENIE O  DRUGIM PRZETARGU
PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM

Na  podstawie  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  04  kwietnia  2017  roku  „w  sprawie
szczegółowego  sposobu  gospodarowania  niektórymi  składnikami  majątku  Skarbu  Państwa”,
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU ogłasza  trzeci nieograniczony
publiczny  przetarg  w  drodze  składania  pisemnych  ofert  na  sprzedaż  n/w  zbędnego  składnika
majątku ruchomego:

Urządzenie wykorzystywane w laboratoriach do przeprowadzania badań

Lp Nazwa sprzętu
Rok

prod.
Nr  fabr. Cena wywoławcza  Wadium

1
Analizator immunoenzymatyczny

„EVOLIS” firmy Bio Rad
2011 6220000377 60.750,- zł 6.075,- zł

Zdjęcia oferowanego sprzętu stanowią załącznik nr 1 i 2 do  niniejszego ogłoszenia. 

Warunkiem  uczestnictwa  w  przetargu  jest  złożenie    o  ferty  pisemnej  w  zaklejonej  kopercie
z     dopiskiem:  „Oferta na zakup analizatora EVOLIS” na adres:

Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59

Oferta powinna zawierać:

 imię,  nazwisko  i  adres  lub  nazwę  (firmę)  i  siedzibę  oferenta  oraz  numer  telefonu
kontaktowego;

 numer konta bankowego oferenta;
 nazwę i numer fabryczny sprzętu na który składana jest oferta;
 oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin sprzętu, którego dotyczy 
oferta;

 oferowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza); 
 datę sporządzenia oferty;
 kserokopię dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium,
 oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez 

zastrzeżeń,
 podpis oferenta

Oferta zostanie odrzucona gdy:

 złożona zostanie po wyznaczonym terminie,  w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta,
który nie wniósł wadium,

 nie  zawiera  wymaganych  wyżej  wymienionych  danych  i  dokumentów  lub  są  one
niekompletne, nieczytelne lub  budzą inną wątpliwość, lub zawierają przeróbki i skreślenia,
zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

 jest ofertą warunkową, 
 uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.



Przystępujący do przetargu zobowiązani  są wpłacić  wadium na oferowany w przetargu sprzęt
w wysokości podanej w zamieszczonej powyżej tabeli na niżej podane konto:

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
26-600 Radom ul.11-go Listopada 37/59

49 1010 1010 0022 1913 9120 0000
z dopiskiem: „Przetarg na   analizator EVOLIS  ”

Wadium  złożone  przez  oferentów,  których  oferty  nie  zostaną  wybrane  lub  zostaną  odrzucone,
zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto oferenta podane
w ofercie. Wadium złożone przez nabywcę  zostanie zaliczone na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

 oferent,  który  wygrał  przetarg,  uchyli  się  od  zawarcia  umowy  (wzór  umowy  stanowi
załącznik nr 3 do ogłoszenia).

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wskazanym na fakturze, nie dłuższym
niż 7 dni, na wskazane konto. 
Wystawienie faktury VAT nastąpi w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wydanie sprzętu  nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia zgodnie z umową na podstawie
protokółu zdawczo-odbiorczego.

Analizator  można  oglądać  w  Laboratorium  Kryminalistycznym  Komendy  Wojewódzkiej  Policji
zs. w Radomiu,  przy ul. Limanowskiego 95, 
w dni robocze od 2 lipca 2018 r. do 23 lipca 2018  w godz. 900 – 1430 ,
upoważnionym do kontaktów w powyższej sprawie jest Krzysztof Choroś tel. 48 345-38-41.
 
Termin ostateczny składania ofert upływa z dniem 24 lipca 2018 r. o godzinie  9  00

O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu.

Komisyjne  otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  24  lipca  2018  r.  o  godz.  1000 w  siedzibie
KWP  zs.   w  Radomiu,   ul.  11-go  Listopada  37/59  w  Wydziale  Gospodarki  Materiałowo-
Technicznej.

O  wyniku  przetargu   oraz  o  odrzuceniu  oferty  komisja  przetargowa  zawiadomi  wszystkich
oferentów na wskazany w ofercie adres oraz poinformuje na stronie internetowej   BIP KWP
zs. w Radomiu.

Jedynym kryterium mającym wpływ na ocenę prawidłowo złożonej oferty jest cena. 
 oferta z wyższą ceną – wygrywa,

 oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane. 

W  przypadku  złożenia  równorzędnych  ofert  komisja  przetargowa  zawiadomi  oferentów,  którzy
złożyli te oferty celem przeprowadzenia sprzedaży w drodze licytacji. Komisja zawiadomi ponadto
wyżej wymienionych oferentów o terminie i miejscu licytacji.

Osobami upoważnionymi do kontaktów w powyższej sprawie są :
Mariusz Prygiel   tel. (48) 345 23-42
Zbigniew Nędzi                 tel. (48) 345 27-78

Organizator  zastrzega sobie  prawo zamknięcia  przetargu bez  wybrania  którejkolwiek  z  ofert,
bez podania przyczyn.







Załącznik nr 3 
do ogłoszenia o przetargu

UMOWA Nr ….........
Zawarta dnia …………..... 2018 roku w Radomiu pomiędzy:

Skarbem Państwa – Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, reprezentowaną przez:
1. mł. insp. Mirosława Jedynaka   -  Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji

                                                      zs. w Radomiu
przy kontrasygnacie
      mł. insp. Anny Cichockiej         -  głównego księgowego, naczelnika Wydziału Finansów  
                                                             Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu 
zwanych dalej Sprzedającym
a  Panią (-em)………………………………………………………………... legitymującą/-ym się
dowodem osobistym seria……………………numer…………….wydanym przez………...………
……………………….zamieszkałą (-ym) w ………………………………………………………..
Zwaną (-ego) dalej Kupującym.

Na  podstawie  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  04  kwietnia  2017  roku  „w  sprawie
szczegółowego  sposobu  gospodarowania  niektórymi  składnikami  majątku  Skarbu  Państwa”,
w  wyniku dokonanego przez Sprzedającego wyboru oferty wyłonionej w przetargu publicznym
nieograniczonym, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiotem  umowy  jest  sprzedaż  zbędnego  mienia  ruchomego  w  postaci  analizatora
immunoenzymatycznego „EVOLIS” firmy Bio Rad nr fabr. 6220000377 z 2011 r. 

§ 2

1. Sprzedający oświadcza,  iż  przedmiot  umowy stanowi jego wyłączną  własność,  jest  wolny
od wad prawnych, nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz, że w stosunku do niego
nie toczą się żadne postępowania oraz nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

2. Kupujący oświadcza,  że znany jest  mu stan techniczny urządzenia,  o którym mowa  § 1,
i  że z tego tytułu nie będzie miał żadnych roszczeń do Sprzedawcy.

3. Strony zgodnie  oświadczają,  że  wyłączają  odpowiedzialność  Sprzedawcy z  tytułu  rękojmi
za wady sprzętu.

4. Strony ustaliły, że wszelkie kwoty transakcji obciążają Kupującego.

§ 3

1. Kupujący zapłaci sprzedawcy za przedmiot sprzedaży cenę brutto ………..………………..zł
Słownie:………………………………………………………………………………………….
Przelewem na  konto Komendy Wojewódzkiej Policji  zs. w Radomiu 60 1010 1010 0022
1922 3100 0000 NBP O/Okr. w Warszawie.

2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia
zawarcia umowy sprzedaży.
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§ 4

Wpłacone  przez  Kupującego  w  postępowaniu  przetargowym  wadium  w  kwocie
……………………. zł ( słownie:………………………………………………………………
zostaje zaliczone przez sprzedawcę na poczet ceny, o której mowa w § 3 niniejszej umowy.

§ 5

1. Wydanie  przedmiotu  umowy  sprzedaży  nastąpi  w  siedzibie  Sprzedającego,  niezwłocznie
po wniesieniu należnej kwoty, o której mowa w § 3.

2. Wydanie przedmiotu umowy sprzedaży nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Datą wniesienia należnej kwoty jest data wpływu na konto KWP zs. w Radomiu.

§ 6

W sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Wszelkie  spory  powstałe  w  związku  z  wykonaniem  niniejszej  umowy  strony  poddają
rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Sprzedającego.

§ 9

Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednym  egzemplarzu
dla każdej ze stron.

          Sprzedający:                                                                Kupujący:
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