
Załącznik nr 4 do ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie tomografu 
komputerowego GE Healthcare Optima CT520 

 

Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie ruchomości  

Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych z siedzibą w Poznaniu 

w postaci tomografu komputerowego GE Healthcare Optima CT520 

 

 

Organizator Przetargu: Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych z siedzibą 

w Poznaniu, Al. Solidarności 36, 61-696 Poznań, wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005298,  sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, NIP 9720911674, REGON 

630511135 

Tryb przeprowadzenia przetargu: Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie 

przetargowym 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,  

 

 

Przedmiot przetargu: Przedmiotem przetargu jest sprzedaż tomografu komputerowego GE 

Healthcare Optima CT520, o numerze seryjnym 401701HM8, wyprodukowanego w 2015 r., 

zakupionego w 2017 r., sprawnego. Zestaw zawiera również stację lekarską opisową oraz 

wstrzykiwacz kontrastu Nemoto DUAL SHOT Alpha 7. 

 

Miejsce publikacji: 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 

 

http://www.posum.pl/
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Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem sprzedaży po wcześniejszym umówieniu 

terminu. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży udziela: Dział 

Administracyjny w formie e-mail zp@posum.pl 

 

Warunki sprzedaży: Warunki sprzedaży określa wzór umowy sprzedaży, stanowiący 

załącznik nr 2 do Ogłoszenia o przetargu. 

 

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.  

 

Wymogi sporządzenia oferty: Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna 

być sporządzona na formularzu ofertowym – pod rygorem nieważności, powinna być napisana 

w języku polskim oraz podpisana przez Oferenta albo osobę (osoby) upoważnione do 

reprezentowania Oferenta – zgodnie z dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do 

działania w imieniu Oferenta. Oferta zawiera dane Oferenta, oferowaną cenę netto oraz cenę 

brutto za przedmiot przetargu podaną w złotych polskich oraz oświadczenie Oferenta o 

zaakceptowaniu warunków przetargu oraz wzoru umowy sprzedaży. Oferent ponosi koszty 

związane z przygotowaniem oferty.  

 

Kryteria wyboru oferty: W przetargu wygrywa oferta o najwyższej cenie netto za przedmiot 

przetargu, przy czym nie niższej niż 150 000  PLN brutto. 

 

Dokumenty wymagane od Oferenta:  

- Oferta sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o 

przetargu; 
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- aktualny odpis z właściwego rejestru jeśli Oferent posiada wpis do rejestru na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

- pełnomocnictwo udzielone osobie podpisującej Formularz ofertowy w przypadku, gdy 

umocowanie do podpisania Formularza Ofertowego nie wynika z odpisu z właściwego rejestru; 

 

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 

 

Oferent może zgłosić się do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści warunków oraz 

wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty. Wyjaśnienia zostaną 

złożone na piśmie o ile zapytanie wpłynie najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu do 

składania ofert. Po tym terminie Organizator nie odpowiada na żadne zapytania oferentów. 

 

Organizator przetargu może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty. 

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji Poznańskiego Ośrodka  Specjalistycznych 

Usług Medycznych (sala konferencyjna), otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2023 r. o godz. 

11.00. 

 

Oferty rozpatrywać będzie powołana przez Dyrektora Poznańskiego Ośrodka 

Specjalistycznych Usług Medycznych komisja. 
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Oferenci mogą osobiście uczestniczyć w otwarciu ofert.  

 

Ocena ofert odbywa się bez udziału Oferentów i stanowi część niejawną przetargu. W części 

niejawnej komisja dokona oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, ocenia oferty oraz 

zaproponuje wybór oferty najkorzystniejszej.  

 

Oferta złożona w przetargu jest nieważna,  jeżeli: 

a) Jest niezgodna z treścią ogłoszenia  o przetargu lub treścią niniejszego regulaminu; 

b) Do oferty nie dołączono wymaganych dokumentów; 

c) Oferta nie została podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną do jego 

reprezentowania.  

 

Oferta złożona po terminie  podlega zwrotowi bez otwierania.  

 

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

Umowa sprzedaży. 

Data podpisania umowy sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po zakończeniu 

przetargu.  

 

Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie 

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

 

Jeśli Oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Organizator 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny. 

 

 

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. 

 


