
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki Renault Kangoo 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz z 

siedzibą w 01-637 Warszawie, ulica Szajnochy 8 ogłasza przetarg nieograniczony na 

sprzedaż samochodu osobowego marki Renault Kangoo , rok produkcji 2008, pojemność 

silnika 1461 ccm 

1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki Renault Kangoo, rok 

produkcji 2008, pojemność silnika 1461 ccm  olej napędowy, o przebiegu 126 635 km  

2. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Kupno samochodu 

osobowego marki Renault Kangoo” do dnia 21.09.2022 r. (decyduje data wpływu do 

SPZZLO Warszawa Żoliborz) do godziny 10:00. Miejsce składania ofert: Kancelaria 

SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ulica Szajnochy 8.pok nr 118 lub emailem na adres 

anna.rudnicka@spzzlo.pl 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2022 r. o godz.10:30  

4. Miejsce otwarcia ofert: SPZZLO Warszawa Żoliborz, ul. Szajnochy 8, pokój 211  

5. Samochód można oglądać  na terenie przychodni przy ulicy ul.Sieciechowskiej  4 w 

Warszawie po wcześniejszym uzgodnieniu z panem Jerzym Jabłońskim tel. 600-469-

588  

6. Nabywcą zostaje oferent, który zaoferuje cenę  nabycia najwyższą spośród złożonych 

ofert. 

7. Minimalna cena nabycia nie może być niższa niż 10,000 zł brutto (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych zł) 

8. Oferent, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę, będzie zobowiązany do 

zapłacenia ustalonej w drodze przetargu ceny przed zawarciem umowy sprzedaży, 

oraz pokrycia kosztów związanych z opłatą skarbową. 

9.  Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium i 

dołączenia potwierdzenia wpłaty do oferty. 

 Wysokość wadium wynosi 200 zł, wadium wnosi się w terminie do 21.09.2022 r. 

        Na rachunek nr. PKO S.A. nr 87 1240 6247 1111 0000 4973 0425 

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn . 

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami: Jerzy Jabłoński tel. 600-469-

588  

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia 

przetargu. 

Dodatkowe informacje: 

- formularz ofertowy 
- wzór umowy  
- załącznik Nr 1 do umowy  
- Zarządzenie Dyrektora SPZZLO nr 54/2022 z dnia 11.07.2022 r. 
 

dostępne jest na stronie www.spzzlo.pl oraz w siedzibie SPZZLO Warszawa -Żoliborz  
ul.Szajnochy 8. 

z up. DYREKTORA SPZZLO WARSZAWA-ŻOLIBORZ  
Z-CA DYREKTORA DS. LOGISTYKI  

Jacek Derek  
/podpisano elektronicznie/ 
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