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Obwieszczenie o przetargu 
 

          Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, 

(Dz. U. Nr 96, poz. 618) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 

października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami 

rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2019.2004.) Narodowy Instytut im. 

M. Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy ul. W.K.Roentgena 5, 02-781 

Warszawa, Oddział w Krakowie ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków ogłasza „ I  pisemny 

przetarg publiczny na sprzedaż używanej aparatury wycofanej z eksploatacji, będącej 

własnością NIO-PBI Oddziału w Krakowie ” 

 

L.p. Nazwa urządzenia 
Rok 

produkcji 
Numer seryjny Cena wywoławcza [zł] brutto 

1 T.K. Somatom Emotion 16 Sliding Gantry 2013 79026 150.000,00 zł 

2 Microselectron HDR 2007 10175 120.000,00 zł 

3 mV3 PDR 2007 10174 100.000,00 zł 

4 Mammotom SCM 23 2005 2301465 5.000,00 zł 

5 USG Aloka 1700 2003 M04043 2.000,00 zł 

 

1. Przetarg publiczny odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. o godzinie 11:30 w siedzibie 

Sprzedającego, tj. przy ul. Garncarskiej 11 w Krakowie.  

2. Uczestnikiem przetargu (oferentem) może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Jeżeli oferentem jest konsorcjum, holding 

lub grupa podmiotów gospodarczych nie będących osobą prawną w rozumieniu przepisów 

prawa polskiego, to wówczas za oferenta będzie się uważać osobę prawną upoważnioną przez 

pozostałych uczestników stosownymi pełnomocnictwami i wpłacającą w imieniu wszystkich 

wadium. 

3. Składniki rzeczowe majątku ruchomego będące przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w 

siedzibie Sprzedającego po uprzednim ustaleniu terminu. 

4. Do udzielania bliższych szczegółów o stanie technicznym i specyfikacji aparatury 

upoważniony jest inż. Lesław Peter, tel. (12) 634 83 47 oraz inni pracownicy Sekcji Gospodarki 

Aparaturowej. 

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży w przypadku zaoferowania ceny 

niższej od ceny oszacowania. 

 

 

W
W

W
.
O

N
K

O
L

O
G

I
A

.
K

R
A

K
O

W
.
P

L
 



 

 
 Strona: 2/2 

6. Wysokość wadium w formie pieniężnej  ustala się na 10% ceny oszacowania, które należy 

wpłacić na konto: 

      Bank PKO  S.A.  39 1240 4722 1111 0000 4849 4805  do dnia 22 czerwca 2020 r. 

7. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku, kiedy żaden z uczestników przetargu 

nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie oszacowania.  

8. Oferty pisemne w zaklejonej kopercie z dopiskiem „sprzedaż używanej aparatury”, należy 

składać w siedzibie Sprzedającego przy ul. Garncarskiej 11 w Krakowie, na Dzienniku 

Podawczym - parter w pionie administracyjnym do dnia 23 czerwca 2020 r. do godz. 11:00. 

9. Okres związania z ofertą  wynosi 30 dni z zastrzeżeniem punktu c). 

10. Oferta pisemna powinna zawierać: 

1) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta, 

2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, 

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku 

ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego 

składnika, 

4) oryginał dowodu wpłaty wadium. 

11. Sprzedający zastrzega sobie, że: 

a.) Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu 

zaoferowali tę samą cenę, 

b.) wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, 

uchyli się od zawarcia umowy, 

c.) posiada prawo do unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny, 

12. Ponadto sprzedający informuje, że wadium złożone przez oferentów, których oferty nie 

zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi 

którego oferta została przyjęta – zostanie zarachowane na poczet ceny. 

13. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży – do 7 dni od daty ogłoszenia wyników 

przetargu. 

14. Demontaż, wszelkie prace budowlane związane z odbiorem aparatury, transport i ponowny 

montaż ww. aparatury należy do kupującego na jego koszt. 

15. Odbioru aparatury z NIO-PIB należy dokonać do 14 dni od daty zakupu. 


