
 

 

Ogłoszenie 

 

Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  

w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, ogłasza przetarg nieograniczony na 

sprzedaż  zbędnego składnika majątkowego- samochodu osobowego marki Chevrolet Cruze nr 

rej. WU81154. 

 

1. Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy Chevrolet Cruze 1.6 16V MR’09, rok produkcji  

2011, nr rej. WU81154, nr VIN KL1JF69E9CK603171, sedan 4 drzwiowy w kolorze srebrnym, z 

przebiegiem 177 151 km, nr inwentarzowy S-11-1466/7/11. 

2. Opis stanu technicznego stanowi załącznik do ogłoszenia. 

3. Sprzedawany samochód można oglądać na terenie POW NFZ w Gdańsku,  

ul. Marynarki Polskiej 148 w dniach roboczych od 04.05.2021 r. do 10.05.2021 r. w godzinach od 

1200 do 1400 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panią Mariolą Grychnik, tel. 058 751 27 70. W 

związku z pandemią koronawirusa, oglądanie odbywać się będzie przy zachowaniu obowiązujących 

zasad reżimu sanitarnego tj. zasłonięciu nosa i ust oraz w rękawiczkach jednorazowych.  

4. Cena wywoławcza wynosi 15.700,00 zł brutto (piętnaście tysięcy siedemset złotych 00/100) 

5. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać: 

a) nazwisko i imię  lub nazwę oferenta,  w przypadku firm nr NIP, nr telefonu kontaktowego lub 

e-mail, 

b) adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oferenta, 

c) nazwę składnika majątkowego oraz numer inwentarzowy, 

d) cenę oferowaną brutto za przedmiot przetargu (oferowana cena nie może być niższa niż cena 

wywoławcza). 

6. Ofertę, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu osobowego marki 

Chevrolet Cruze nr rej. WU81154 ” należy przesłać lub złożyć w siedzibie Sprzedającego – adres: 

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148 (parter, punkt podawczy) do dnia  11.05.2021 r. do godz. 

1200.  

7. Otwarcie ofert, w związku z 24 godzinną kwarantanną dokumentów w POW NFZ, nastąpi dnia 

następnego tj. 12.05.2021 r. o godz. 1200 w siedzibie Sprzedającego w pokoju nr 23 (parter). 

Otwarcie ofert jest jawne.   

8. Kupującym zostanie oferent, który zaoferował najwyższą cenę nabycia składnika majątkowego 

spośród złożonych ofert.  

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek  



z ofert bez podania przyczyny. 

10. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu bez podawania 

przyczyny. 

11. W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują taką samą cenę składnika majątkowego, 

Sprzedający dokona wyboru oferty na podstawie kolejności wpływu ofert do siedziby 

Sprzedającego.  

12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Sprzedający poinformuje Kupującego  

o terminie zawarcia umowy. 

13. Kupujący zobowiązany jest do podpisania umowy kupna-sprzedaży, której wzór stanowi załącznik 

nr 2 do ogłoszenia, i zapłaty ceny nabycia w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. 

14. Wydanie składnika majątkowego nastąpi niezwłocznie po potwierdzeniu wpływu kwoty,  

o której mowa w pkt. 8, na konto Sprzedającego i podpisaniu protokołu przekazania. 

15. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan samochodu objętego przetargiem, ani nie odpowiada za 

wady ukryte.  
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