
 

 
 

 

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. 

 w Warszawie, ul. Grenadierów 51/59 

 

OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ : 

Aparatu RTG, model Multix Pro Siemens, nr seryjny: 1768, rok produkcji 2008. 

 
1. Aparat jest w ciągłej pracy i jest zlokalizowany w Pracowni RTG Szpitala Grochowskiego 

przy ul. Grenadierów 51/59 w Warszawie. 

2. Demontaż Aparatu zorganizowany zostanie przez Organizatora Przetargu (Szpital Grochowski 

im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.). 

3. Cena wywoławcza: 24 900,00 zł brutto 

4. Osoby i firmy składające oferty na zakup aparatu RTG zobowiązane są do wpłacenia wadium 

w kwocie 1 000 zł. 

5. Wadium należy wpłacić w kasie Szpitala Grochowskiego lub na konto PKO S.A.  

nr  37 1240 6074 1111 0000 4992 9164 a ksero potwierdzenia dokonania wpłaty wadium wraz 

z ofertą umieścić w kopercie. 

6. Wadium podlega zwrotowi po przeprowadzonym przetargu lub może być zaliczona na poczet 

płatności, z zastrzeżeniem pkt 15. 

7. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Szpitala Grochowskiego w Warszawie przy  

ul. Grenadierów 51/59 do dnia 14.02.2022 r. do godz. 09:00. 

8. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone.  

9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Grochowskiego w Warszawie przy  

ul. Grenadierów 51/59 w Pawilonie nr VII, II piętro – pokój 204 w dniu  14.02.2022 r.  

o godz. 09:30. 

10. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.  

11. Oferta zawierać powinna: 

1) nazwę oferenta (lub imię i nazwisko oferenta), 

2) adres oferenta (w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania), 

3) nr NIP (jeśli dotyczy), 

4) dane kontaktowe (nr tel., adres e-mail, adres do korespondencji), 

5) wysokość oferowanej kwoty za Aparat RTG, 

6) potwierdzenie wniesienia wadium.  

12. Oferent winien zamieścić ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie, która winna 

posiadać adres Oferenta i  Adresata (Szpital Grochowski w Warszawie) , oraz napis: „Oferta 

na aparat RTG. Nie otwierać przed dniem 14.02.2022 r.  godz. 09:30”. 

13. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą kwotą za Aparat RTG. 

 



                                                          
 
   

 

14. Na kupującym ciążył będzie  obowiązek i koszty  odbioru Aparatu RTG w terminie 

określonym w projekcie umowy pod rygorem utraty wadium.  

15. Oferent utraci wadium w przypadku uchylania się od zawarcia umowy (Zamawiający określi 

termin i miejsce zawarcia umowy minimum 2 dni przed dniem jej zawarcia). 

16. Urządzenie można oglądać w dniach 31.01.2022 r. – 11.02.2022 r.  (w dni robocze od 

poniedziałku do piątku) w godz. 7:30-14:00. Szczegółowe informacje na temat: 

1) Aparatu RTG uzyskać można w Szpitalu Grochowskim w Warszawie, tel. (22) 51 52 767 

lub 539 991 220 (Pan Sławomir Gawron – Kierownik Sekcji Technicznej), 

2) procedury uzyskać można w Szpitalu Grochowskim w Warszawie, tel. (22) 51 52 768 

(Pan Łukasz Podrucki – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych). 

17. Przetarg uważa się za ważny jeżeli w terminie przewidzianym na złożenie oferty wpłynie 

chociażby jedna oferta.  

18. Szpital zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na dowolnym 

etapie prowadzenia procedury (w tym po złożeniu i otwarciu ofert). 

19. Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej:  www.grochowski.waw.pl  i tablicy 

ogłoszeń w Szpitalu Grochowskim w Warszawie od dnia 28.01.2022 r. 

20. Załączniki do ogłoszenia stanowiące integralną część ogłoszenia: 

1) wzór formularza oferty, 

2) opis przedmiotu sprzedaży, 

3) certyfikat przeglądu, 

4) paszport techniczny i inne dokumenty dotyczące przedmiotu sprzedaży, 

5) projekt umowy, 

6) klauzula informacyjna.  

 

ZATWIERDZIŁA 
BEATA JAGIELSKA – PREZES ZARZĄDU 

 


