Zaproszenie do składania ofert.

Szpital Wojewódzki w Bełchatowie ogłasza konkurs ofert pisemnych na sprzedaŜ łącznie
trzech urządzeń przeznaczonych do złomowania z demontaŜem we własnym zakresie.
Lp Nazwa urządzenia

stal konstrukcyjna stal kwasoodporna
kg
kg

stal nierdzewna
kg

1

pralnico-wirówka WSA
11027 Textima

4700

1800

-

2

pralnico-wirówka WSA
11027 Textima

4700

1800

-

3

komora dezynfekcyjna
KD 3,5-4

3496

-

4

SUMA WAGI w kg

12896

3600

4

Podane wartości wagi na podstawie DTR urządzeń oraz ekspertyzy rzeczoznawcy wydanej
w dniu 28-03-2006r.
Ze względu na duŜe gabaryty w/w urządzeń oraz umiejscowienie (zabudowa ścianami)
oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia demontaŜu we własnym zakresie. Urządzenia
te zgodnie z dokumentacją techniczną od zaworów głównych odcinających (parowe,
wodne) do poziomu posadzki na której są umiejscowione. Prowadzone prace związane
z demontaŜem nie mogą naruszyć konstrukcji budynku. W przypadku uszkodzeń ścian,
podłóg itp. oferent zobowiązuje się do naprawy szkód. Oferent w czasie prowadzonych prac
zapewnia środki ochrony i bezpieczeństwa we własnym zakresie.
Sprzedający zezwala na prowadzenie prac na terenie pomieszczeń pralni z uŜyciem gazów
technicznych lub innych materiałów (narzędzi) po wcześniejszym uzgodnieniu.
Maszyny moŜna przed złoŜeniem oferty oglądać osobiście w kaŜdy dzień roboczy
w godzinach 8.00-14.00 w siedzibie sprzedającego.
Oferta podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń
sprzedającego.

Składanie ofert do dnia 30-10-2006r. do godziny 14.00 w zaklejonej kopercie, osobiście
w sekretariacie pok. nr.18 lub listownie na adres Szpital Wojewódzki im.Jana Pawła II
w Bełchatowie 97-400 Bełchatów ul.Czapliniecka 123 z dopiskiem “Oferta- maszyny
z demontaŜem”
Oferta powinna zawierać:
− określenie oferenta imię i nazwisko, dokładny adres i NIP, w przypadku przedsiębiorcy
firmę adres siedziby wykaz osób upowaŜnionych do reprezentowania oferenta;
− oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu;
− oferowaną cenę nabycia brutto w złotych. Cena powinna być określona przez dokładne
podanie kwoty;
− oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę
do reprezentowania oferenta;
− oferent moŜe wprowadzać zmiany do swojej oferty tylko przed upływem terminu
do składania ofert.
Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz uniewaŜnienie konkursu
w całości lub jego części bez podania przyczyny. Składający ofertę jest nią związany
do chwili zawarcia umowy. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaŜy zostanie podane
w pisemnym zawiadomieniu oferenta, który wygra konkurs. Sprzedający nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedawanych urządzeń.
Wybór oferty nastąpi w dniu 31-10-2006r. o godz. 9.00.
O wyborze oferty poinformujemy w czasie 7 dni roboczych od daty wyboru.
Osoba do kontaktu:
Przemysław Dąbrowski
telefon:
(0-44 635 83 26)
(0-44 635 82 96)
fax
(0-44 635 84 00)
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