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Warunki Konkursu 

 

 

CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT 

im. Marii Skłodowskiej – Curie 

ul. Wawelska 15B, 02 – 034 Warszawa 

NIP 525 000 80 57, REGON 000 288 366 

strona internetowa www.coi.pl, 

tel. 22 546-31-02 

 
zwane dalej Sprzedającym, ogłasza nieograniczony konkurs ofert pisemnych dotyczący 

sprzedaży aparatu – rezonans magnetyczny GE SIGNA HDxT 1,5 T wraz  

z  wyposażeniem. Rok produkcji: 2004. 

 

A. DANE SZCZEGÓŁOWE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY 

 

 

Rezonans Magnetyczny jest urządzeniem mającym układ kilku stanowiskowy: 

a. - stanowisko pracy samego urządzenia (klatka Faradaya); 

b. - stanowisko zewnętrzne (konsola obsługowa, komputer); 

c. - pomieszczenie techniczne 2 komorowe tj. maszynownia, osprzęt elektryczno-

klimatyzacyjny w tym  szafy megaukładu technicznego oraz większość zabudowanych 

w nich składowych środków technicznych, mają tabliczki znamionowe  z nazwą 

wytwórcy, typem i rokiem produkcji i oznaczeniem CE. 

 

Firma serwisująca : GE Medical System Polska Sp. z o.o.  

Rok produkcji i dostawy:  

o Rok produkcji 2004r. ; 

o Data rozpoczęcia eksploatacji 28-01-2005r.; 

o Gwarancja urządzenia od 28-01-2005r. do 27-01-2006r.; 

Numery fabryczne: 

o numer seryjny R3748 

o numer systemu 600092MR03  

Składowe środki techniczne i elementy oraz skrócony opis. 

Przedmiotem sprzedaży jest megaukład obejmujący: 

o urządzenie rezonans magnetyczny; 

o osprzęt, wyposażenie rezonansu magnetycznego (konsola, system zlokalizowany 

w maszynowni) 

 

Praca urządzeń rezonansu magnetycznego sterowana jest i nadzorowana centralnie. Służą 

do tego programy zapisane w pamięci modułu sterującego, wyposażonego w procesor. 

 

B. INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW 

 

I. Oferent (Nabywca) zobowiązany jest do: 

1. Wpłaty wadium na rachunek bankowy Sprzedającego. 

2. Po wyborze danej oferty: 

http://www.coi.pl/
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1) do wpłaty pozostałej kwoty (różnicy między oferowaną ceną, a stawką 

wadium) na rachunek bankowy Sprzedającego. 

2) Podpisania umowy sprzedaży w miejscu i czasie uzgodnionym ze 

Sprzedającym. 

3) Demontażu i odbioru na swój koszt i własnymi siłami przedmiotu 

sprzedaży. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w magazynie JMP 

Medical Spółka z o.o. w miejscowości  Czarnylas 195b,  63-421 

Przygodzice w terminie uzgodnionym przez Strony umowy. 

4) Poniesienia wszelkich opłat związanych z uruchomieniem, 

ubezpieczeniem lub przeglądem technicznym przedmiotu sprzedaży. 

5) Poniesienia wszelkich kosztów i opłat związanych z realizacja umowy 

sprzedaży, w tym zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, o ile 

obowiązek taki będzie wynikał z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

 

II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Oferent. 
1. W przypadku osób prawnych aktualny odpis z właściwego rejestru – wystawiony 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub aktualny 

wydruk z systemu elektronicznego Krajowego Rejestru Sądowego lub do 

Centralnej Ewidencji i Informacji O Działalności Gospodarczej. 

2. Upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów, a także składania 

ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osobą upoważnioną na 

podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub do Centralnej Ewidencji 

i Informacji O Działalności Gospodarczej. 

3. Dowód wpłaty wadium. 

4. Ponadto Oferent dołączy do oferty: 

1) Oświadczenie, że Przedmiot sprzedaży nie będzie używany do udzielania 

świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym do korzystania ze 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w 

rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1938). 

2) Oświadczenie, że w przypadku odsprzedaży Przedmiotu sprzedaży 

osobom trzecim Oferent (Kupujący) zobowiąże osoby trzecie do nie 

używania Przedmiotu sprzedaży do udzielania świadczeń opieki 

zdrowotnej osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w rozumieniu art. 2 

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

3) Oświadczenie iż zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 

Sprzedawcy na piśmie o miejsce zainstalowania i używania Przedmiotu 

sprzedaży oraz o każdej zmianie tego miejsca, lub oświadczenie, że 

Przedmiot sprzedaży będzie złomowany, tj. wycofany z użytkowania, 

zdemontowany, rozebrany na części, z ewentualnym wykorzystaniem 

zdemontowanych elementów nadających się do dalszego użytkowania. 

 

III. Wymagania dotyczące wadium: 

1. Sprzedający ustala wadium w wysokości 61 350  zł (słownie: sześćdziesiąt jeden 

tysięcy trzysta pięćdziesiąt   złotych). 
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2. Wadium powinno wpłynąć do dnia 15 marca 2018r. do godz. 14:00 na 

rachunek bankowy: 

PKO BP S.A. 16 O/W-wa 

98 1020 1169 0000 8902 0011 2045 

3. W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana, nie podpisze Umowy 

Sprzedaży w wyznaczonym terminie – wadium przepada na rzecz Sprzedającego. 

4. Zwrot wadium Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, Oferentom 

którzy wycofali ofertę w trybie określonym w rozdziale V ust. 16 oraz 

Oferentom, których oferty wpłynęły po terminie określonym w rozdziale VI 

ust. 1, nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. 

5. Wadium Oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie przekazane na 

poczet przyszłej ceny zakupu. 

 

IV. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Oferentami: 

1. Bartłomiej Starzec, Dział Gospodarki Aparaturowej Centrum Onkologii, 

Warszawa ul. W.K. Roentgena 5, telefon: (22) 546-31-87, e-mail: 

Bartlomiej.Starzec@coi.pl 

2. Sprzedający zastrzega, iż oględziny Przedmiotu sprzedaży będą możliwe 

w budynkach Centrum Onkologii przy ul. W.K Roentgena 5 w Warszawie lub 

(w przypadku wcześniejszego demontażu Przedmiotu sprzedaży) w magazynie 

JMP Medical Spółka z o.o. w miejscowości  Czarnylas 195b,  63-421 Przygodzice. 

W celu ustalenia konkretnego terminu wizji lokalnej należy kontaktować się 

z osobą, o której mowa w ust. 1. Instytut zastrzega, iż wizja lokalna ma wyłącznie 

na celu zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży, odpowiedzi na pytania zadawane 

podczas wizji lokalnej nie będą wiążącymi. Wszelkie pytania należy kierować w 

formie pisemnej. Odpowiedzi na zadane pytania będą opublikowane na stronie 

internetowej pod ogłoszeniem o przetargu. 

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1. Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną 

trwałą techniką. 

2. Oferent ma prawo złożyć tylko jedna ofertę. 

3. Oferta, czyli komplet wymaganych dokumentów musi spełniać wymagania 

określone w niniejszej Specyfikacji. Niespełnienie któregokolwiek z wymagań 

spowoduje odrzucenie oferty. 

4. Oferowane warunki realizacji umowy powinny być złożone na załączonym 

Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do Specyfikacji). Wprowadzanie 

jakichkolwiek zmian w Formularzu Ofertowym spowoduje odrzucenie oferty. 

5. Sprzedający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Oferentów w celu 

wyjaśniania wątpliwości dotyczących specyfikacji. 

6. Ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta. 

7. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile 

upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty np. 

wydruku KRS. 

8. Wszystkie zapisane strony oferty, w tym załączniki oraz wszystkie miejsca, 

w których naniesione zostały zmiany, powinny być datowane i własnoręcznie 

podpisane przez osoby podpisujące ofertę. 

9. Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączniki powinny być kolejno 

ponumerowane, a informacja o liczbie stron zamieszczona w ofercie. 
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10. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału 

lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 

do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

11. W przypadku stwierdzenia, iż złożone przez Oferenta kserokopie dokumentów są 

nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich prawdziwości, Sprzedający może 

żądać od Oferenta przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych 

kopii dokumentów. 

12. Wszystkie strony oferty muszą stanowić całość i być połączone w sposób trwały 

uniemożliwiający zdekompletowanie oferty. 

13. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, oznaczonej: 

„Oferta przetargowa na sprzedaż aparatu – rezonans magnetyczny GE 

SIGNA HDxT 1,5 T wraz wyposażeniem – nie otwierać przed 16 marca 2018 

r. godz. 10:30” 

Koperta, w której znajduje się oferta musi zawierać nazwę i adres Sprzedającego 

oraz dane Oferenta tj. nazwę, adres, numer telefonu i faksu. 

14. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę, 

składając nową ofertę z dopiskiem ZMIANA. 

15. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty, 

po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty. 

16. Przed  upływem  terminu  składania  ofert  Oferent  może  wycofać  ofertę. 

Złożenie oświadczenia o wycofaniu oferty powinno nastąpić w formie pisemnej na  

adres, o który mowa w ust. 1 rozdz. VI. Po złożeniu oświadczenia o wycofaniu 

oferty, zostanie ona zwrócona bez otwierania osobie upoważnionej do odbioru 

oferty lub odesłana na adres wskazany na kopercie . 

17. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu, 

o którym mowa w ust. 13. 

18. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Sprzedający udostępni protokół wraz 

z załącznikami Oferentom do wglądu na ich pisemny wniosek, po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

 

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych zgodnie z rozdz. V ust. 13 

należy złożyć w Centrum Onkologii przy ul. W. K. Roentgena 5 w Kancelarii 

do 16 marca 2018r. godz. 10:00 Oferty złożone po tym terminie zostaną 

zwrócone bez otwierania po upływie terminu, o którym mowa w rozdz. V ust. 13. 

Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane powyżej nie jest równoznaczne 

ze złożeniem oferty w sposób skuteczny i oferta taka nie będzie rozpatrywana. 

2. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 16 marca 2018r., 

godz. 10:30 w Dziale Administracyjno-Gospodarczym w budynku 

Krwiodawstwa (KEI) przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia 

ofert. W przypadku nieobecności Oferenta przy otwarciu ofert, Sprzedający 

prześle Oferentowi informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. 

 

VII. Opis sposobu wyłonienia najkorzystniejszej oferty: 

1. Cena wywoławcza zakupu  aparatu – rezonans magnetyczny GE SIGNA 

HDxT 1,5 T wynosi 613 500 zł (brutto) (słownie: sześćset trzynaście tysięcy 

pięćset złotych). 

2. Wygrywa oferta z najwyższą wartością ceny zakupu (cena zaproponowana 

w Formularzu Ofertowym – załącznik nr 1 do specyfikacji). 
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3. Oferty z cenami poniżej ceny wywoławczej zostaną odrzucone. 

4. W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty spełniającej wymagania zawarte 

w niniejszej specyfikacji Sprzedający wybiera tę ofertę. 

5. Oferentowi, którego oferta została wybrana, Sprzedający wskaże miejsce i termin 

parafowania umowy sprzedaży, nie później niż 14 dni od dnia rozstrzygnięcia 

konkursu ofert. Umowa podpisana będzie po uzyskaniu zgody Ministra Zdrowia 

na dokonanie czynności prawnej polegającej na sprzedaży urządzenia będącego 

przedmiotem niniejszego postępowania wraz z wyposażeniem i towarzyszącym 

osprzętem. 

6. O wyborze oferty Sprzedający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy 

uczestniczyli w postępowaniu. 

7. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Oferentów złożyło identyczną ofertę, 

a zaproponowana przez nich kwota będzie najwyższą ceną, Sprzedający będzie 

kontynuował przetarg między tymi Oferentami, w formie przetargu ustnego – 

licytacji. Oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani o termin licytacji. 

8. W przypadku uchylenia się przez oferenta, który wygrał przetarg przed 

podpisaniem umowy, wpłacone przez niego wadium przepada na rzecz 

Wynajmującego. 

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie bez podania przyczyny. 

 

VIII. Wykaz załączników: 

1. Formularz Ofertowy 

2. Wzór umowy sprzedaży 
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Załącznik nr 1 do specyfikacji 

 

Formularz ofertowy 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert pisemnych na sprzedaż konkurs ofert 

pisemnych dotyczący sprzedaży aparatu – rezonans magnetyczny GE SIGNA HDxT 1,5 T 

wraz z wyposażeniem. 

 

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko)…………………………………………………………. 

działając w imieniu i na rzecz/w imieniu własnym* 

Nazwa firmy/imię i nazwisko* ………………………………………………………………. 

 

Adres  ..……………………………………………………………………………….. 

 

Tel./Faks/e-mail …..………………………………………………………………………….. 

 

REGON ….…………………………………………………………………………….. 

 

NIP  .……………………………………………………………………………….. 

oświadczam, że reprezentowana przez mnie osoba fizyczna/prawna*: 

1) Oferuje Sprzedającemu całkowitą cenę brutto zakupu aparatu – rezonans 

magnetyczny GE SIGNA HDxT 1,5 T wraz z wyposażeniem., wyrażoną w 

złotych polskich w kwocie ………………………. zł. 

2) Zapoznał się z treścią specyfikacji i nie wnosi do niej zastrzeżeń. 

3) Zapoznał się ze sposobem, miejscem i warunkami realizacji umowy sprzedaży. 

4) Akceptuje warunki określone we wzorze umowy sprzedaży, stanowiącym 

załącznik nr 2 do specyfikacji. 

5) Potwierdza związanie warunkami zawartymi w ofercie przez okres ............dni 

(minimum 60 dni) od daty wyznaczonej przez Sprzedającego do składania ofert. 

6) W przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie 

i miejscu wskazanym przez Sprzedającego. 

7) Spełnia warunki udziału w postępowaniu i na podstawie tego składa wymagane 

dokumenty. 

8) Wyznacza osobę do udzielania wyjaśnień i kontaktów w/s niniejszego 

postępowania – p …………………………….. – tel…………………………… – 

e-mail……………………. 

9) Dołącza do niniejszego formularza następujące załączniki stanowiące integralną 

część oferty: 

1. …………………………………………………………………………... 

2. …………………………………………………………………………... 

3. …………………………………………………………………………... 

4. …………………………………………………………………………... 

5. …………………………………………………………………………... 

10) Oświadcza, że oferta została złożona na ……. kolejno ponumerowanych stronach.  

 

 

…………………………… 

data i podopis osoby 

upoważnionej 
* niepotrzebne skreślić 


