
Ogłoszenie  

przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie ruchomości  

Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych z siedzibą w Poznaniu 

w postaci tomografu komputerowego GE Healthcare Optima CT520 

 

 

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu, Al. Solidarności 36, 61-

696 Poznań (zwany dalej „POSUM”) działając na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112, poz. 654, t.j. Dz.U. z 2022 r. 

poz. 633), w związku z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16, poz. 95, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 

559) i § 8 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XIX/248/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 18 

października 2011 r. ws. określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie 

oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w 

oparciu o zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 848/2022/P z dnia 25 listopada 2022 r. 

ws. wyrażenia zgody na ogłoszenie przetargu na zbycie ruchomości w postaci tomografu 

komputerowego GE Healthcare Optima CT520,  

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie ruchomości Poznańskiego Ośrodka 

Specjalistycznych Usług Medycznych z siedzibą w Poznaniu w postaci tomografu 

komputerowego GE Healthcare Optima CT 520 i zaprasza do składania ofert. 

 

Przedmiotem sprzedaży jest tomograf komputerowy GE Healthcare Optima CT520, o numerze 

seryjnym 401701HM8, wyprodukowany w GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO. LTD. 

NO. 2 NORTH YONG CHANG STREET BEJING ECONOMIC TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT ZONE BEJING, 100176, P.R. CHINA r., zakupiony w 2015 r., sprawny. 

 

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu, formularze ofert oraz wzory umów 

udostępniane są w Dziale Administracyjnym Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług 

Medycznych  z siedzibą w Poznaniu – od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14:35 

oraz na stronie  internetowej: www.posum.pl. Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem 

sprzedaży po wcześniejszym umówieniu terminu. Szczegółowych informacji na temat 

przedmiotu sprzedaży udziela: Dział Administracyjny POSUM w formie e-mail: zp@posum.pl 

 

http://www.posum.pl/


Podmioty uprawnione do zakupu: W postępowaniu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne 

oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej uprawnione do prowadzenia 

działalności gospodarczej, które złożą ofertę zakupu. W sprzedaży nie mogą uczestniczyć: 

osoby fizyczne pozostające w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą pełniącą 

funkcje Dyrektora Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych lub jego 

zastępcy, osoby prawne, w których organach zarządczych lub nadzorczych zasiadają Dyrektor 

Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych lub jego zastępcy; osoby prawne, 

w których organach zarządczych lub nadzorczych zasiadają osoby fizyczne spokrewnione lub 

spowinowacone z Dyrektorem Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych 

lub jego zastępcami.  

 

Oferta wymagania: Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie 

pisemnej na formularzu ofertowym i zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i 

dokumenty. 

 

Miejsce i termin składania ofert: Oferty mogą być składane osobiście, w Sekretariacie 

Poznańskiego Ośrodka  Specjalistycznych Usług Medycznych z siedzibą  w Poznaniu przy ul. 

Al. Solidarności 36,  od poniedziałku do piątku od godz. 8.00  do godz. 14.35 lub przesyłane 

drogą pocztową. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, za datę wpływu oferty 

Organizator przyjmuje datę i godzinę doręczenia przesyłki pocztowej. Oferty mogą być 

składane do dnia 1 marca 2023 r. do godz. 9.00, w zaklejonych, nieprzeźroczystych kopertach 

z napisem: 

 

„Przetarg ws. Tomografu komputerowego GE Healthcare Optima CT520 – POSUM 

2023” 

 

Termin związania ofertą: Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert. 

 

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji Poznańskiego Ośrodka  Specjalistycznych 

Usług Medycznych (sala konferencyjna), otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 marca 2023 r. o godz. 

11.00. 

 



Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu 

bez podania przyczyny do upływu terminu do składania ofert. Organizator przetargu zastrzega 

sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert lub odwołania 

przetargu, w tym bez podania przyczyny. 

 

Wybór oferty: Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana 

Umowa sprzedaży. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy.  

 

Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie 

Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej: www.posum.pl  

 

 

 

Załączniki: 

1) wzór formularza ofertowego, 

2) wzór umowy sprzedaży, 

3) wzór protokołu zdawczo-odbiorczego,  

4) regulamin przetargu. 

 

 

http://www.posum.pl/

