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OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU OFERTOWYM  

na sprzedaż butli gazów medycznych  

                    

1. Nazwa i adres Sprzedającego (przeprowadzającego przetarg): 
 
INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII  
ul. Indiry Gandhi 14 
02-776 Warszawa    
tel.  +48 22 3496-176  fax. + 48 22 3496-178  
e-mail sekihit@ihit.waw.pl 

2. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY, cena wywoławcza, wysokość wadium 
Przedmiotem sprzedaży są niżej wymienione butle gazów medycznych, będące własnością Instytutu. 

Pozycja 
przetar
gowa 

Butla gazów medycznych 
Pojemność 

wodna 
Rok 

produkcji 
Ilość 

Aktualna 
legalizacja 

Cena 
wywoławcza 

zł brutto 

Wadium 
zł 

1.  Butla – tlen 50 litrów 2006 6 nie 900,00 90,00 

2.  Butla - tlen 10 litrów 2006 1 nie 80,00 8,00 

3.  Butla - tlen 5 litrów 2006 3 nie 210,00 21,00 

4.  Butla - tlen 3 litry 2006 24 nie 1.440,00 144,00 

5.  Butla - tlen 2 litry 2006 5 nie 300,00 30,00 

6.  Butla - podtlenek azotu 50 litrów 2006 16 nie 2.400,00 240,00 

7.  Butla – dwutlenek węgla 50 litrów 2006 8 nie 1.200,00 120,00 

8.  Butla – argon 10 litrów 2006 1 nie 80,00 8,00 

  
3. Miejsce i termin w którym można będzie obejrzeć przedmiot przetargu 

Butle do gazów medycznych wystawione do przetargu  dostępne będą do obejrzenia na terenie 
Sprzedającego w dniach 26.06.2019r. – 02.07.2019r. od godz. 10.00 do 14.00 po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym terminu – nr telefonu 22 4772-804.  

4. TRYB POSTĘPOWANIA  

Przetarg publiczny ofertowy przeprowadzony zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010  
o instytutach badawczych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 736 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych 
przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. 1993, poz. 443).  

Oferta, pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zwierać 
następujące dane oferenta:  

a) Imię i nazwisko lub nazwę firmy 

b) miejsce zamieszkania oferenta / adres siedziby firmy 

c) numer PESEL w przypadku oferentów będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, 
nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami 
podatku od towarów i usług VAT, numer NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających 
obowiązkowi ewidencyjnemu 

d) oferowaną cenę; oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej 
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e) datę sporządzenia oferty, 

f) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym butli gazowych i warunkami 
przetargu, 

g) w przypadku składania oferty bez oglądania butli gazowych oświadczenie o akceptowaniu 
istniejącego stanu faktycznego, 

h) do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. 

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 

a) wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych butli gazowych wg pozycji 
przetargowej z ogłoszenia. 

Wadium można wpłacać gotówką w kasie Sprzedającego od dnia ukazania się informacji, w dni 
robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00 lub przelewem na rachunek bankowy 
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii nr 16 1240 6003 1111 0000 4946 7956, bank PeKaO S.A. – 
ostateczny termin wpłaty wadium to 10.07.2019r.   

Oferenci którzy wpłacili wadium w formie przelewu zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu 
pod warunkiem jego wpływu na rachunek bankowy Sprzedającego - najpóźniej do dnia 10.07.2019r 
(decyduje data uznania rachunku bankowego Sprzedającego). Dowód wpłacenia wadium należy 
załączyć do oferty. 

b) złożenie oferty, która powinna zawierać wykaz butli do gazów medycznych będących przedmiotem 
przetargu z podaniem proponowanej ceny; oferta jest wiążąca przez 30 dni od daty otwarcia kopert. 

6. WADIUM przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli:  

a) Oferent, którego oferta została wybrana, odstąpi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub nie 
zawrze jej w terminie wskazanym przez Sprzedającego ,  

b) Oferent nie uiści ceny nabycia w terminie określonym w umowie kupna-sprzedaży,  

c) żaden z oferentów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej przedmiotu przetargu,  

7. WADIUM złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie  
7 dni  po dokonaniu wyboru oferty, a Oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie 
zarachowane na poczet ceny sprzedaży. Jeżeli wadium złożone przez Nabywcę było w innej formie niż 
w gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.  

8. TERMIN, MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY 

Pisemne oferty należy złożyć do dnia 11.07.2019 do godziny 9.30 w Kancelarii Instytutu (I piętro, pok. 
144a) lub przesłać pocztą tradycyjna na adres Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (decyduje data i 
godzina wpływu do Kancelarii Instytutu). Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, z dopiskiem na 
zewnętrznej stronie: 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 

OFERTA na zbycie butli do gazów medycznych 

NIE OTWIERAĆ PRZED 11.07.2019 r. do godziny 10.00 

Kancelaria Instytutu czynna jest w godz. 8.00 – 14:30 

9. Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę Oferenta i jego 
adres zgodnie z danymi rejestrowym (ewidencyjnymi), ponadto dane do kontaktowania   się z 
Oferentem – nr faksu, adres internetowy. 

8. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU 

a) Przetarg poprzez otwarcie kopert z ofertami rozpocznie się  dnia 11.07.2019 r. o godzinie 10.00  
w siedzibie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, pok. nr 004 

b) Rozstrzygnięcie postępowania odbywać się będzie bez udziału Oferentów, bezpośrednio po 
otwarciu kopert.  
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c) Wybrana zostanie oferta, która będzie spełniała wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i 
będzie zawiera najwyższą cenę. Każdy z Oferentów zostanie powiadomiony o wynikach przetargu. 

d) Złożona oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 

 Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta który 
nie wniósł wadium; 

 Zawiera więcej niż jedna cenę ofertową; 

 Istnieje niezgodność , co do wysokości wniesionego wadium lub nie dołączono dowodu wpłaty 
wadium; 

 Nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego lub są one 
niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do 
uznania jej za nową ofertę. 

e) W sytuacji złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, zostanie zorganizowany dodatkowy 
przetarg w formie licytacji dla Oferentów którzy złożyli te oferty. Przetarg ustny (licytacja) odbędzie 
się w tym samym dniu, w którym otwarto oferty. Zostanie ustalona cena wywoławcza do licytacji na 
poziomie zaproponowanych jednakowych cen z ofert. W przypadku nieobecności jednego z 
Oferentów dopuszczonych do przetargu ustanego (licytacji), przetarg wygrywa Oferent obecny. W 
przypadku nie zgłoszenia się żadnego z Oferentów dopuszczonych do przetargu ustnego (licytacji), 
przetarg zostaje zakończony wynikiem negatywnym. W takim przypadku wadium wpłacone przez 
tych Oferentów nie podlega zwrotowi. 

f) Data podpisania umowy sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu 
przetargu, jednakże podpisanie umowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od daty 
rozstrzygnięcia przetargu. 

g) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia butli gazowych w ciągu 7 dni od daty wystawienia 
faktury przez Sprzedającego. 

h) Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży 
oraz zapłaceniu ceny nabycia.    

9. INNE INFORMACJE 

a) Sprzedający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub jego 
unieważnienie, a także wycofania z przetargu poszczególnych jego pozycji bez podania przyczyn.  

b) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedawanych towarów. 
Zakupiony towar nie podlega reklamacji.  

c) Odbiór  zakupionych butli do gazów medycznych w ustalonym terminie dokonuje zainteresowana 
osoba na własny koszt własnym środkiem transportu. Sprzedający zobowiązuje się do pomocy  
w załadunku w miarę posiadanych możliwości.  

                 

  

        Zatwierdził, dnia ……………………………………… 

Zastępca Dyrektora  
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii 
ds. Zarządzania i Finansów 

mgr Beata Lichocka 


