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Kielce, dn. 25 sierpień 2021 r. 
 
 

 
Ogłoszenie o przetargu (czwarte) na sprzedaż aktywów trwałych wchodzących w 
skład mienia ruchomego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach 

 
 

  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach z siedzibą w Kielcach, adres: 25-663 

Kielce, ul. Karola Olszewskiego 2A,  wpisany do Rejestru stowarzyszeń i innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego 

przez Sąd rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000002545, posiadającym NIP 959-14-16-799  zwany dalej: „WOMP”, działając na 

podstawie art. 701 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1740 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIV/327/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 

września 2020r. w sprawie określenia zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo 

Świętokrzyskie, a także uchwały Rady Społecznej WOMP nr 11/2020 z dnia 23.09.2020 roku              

w sprawie  zbycia w drodze sprzedaży aparatury i sprzętu po zlikwidowanym Laboratorium 

Diagnostycznym, ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż aktywów trwałych 

wchodzących w skład mienia ruchomego WOMP, zgodnie  z poniższym wykazem: 

 

I. Przedmiot sprzedaży : 

Wykaz wyposażenia – mebli  laboratoryjnych 

l.p. Nazwa 

 
Producent Rok 

produkcji 

 
Nr 

inwentarzowy 

Wartość 
zakupu 

Cena 
wywoławcza 

brutto 

1.  Stół  wzmocniony      
DCD  

Habitat 2011 
 

WOMP-T-
8/304/2011 

2 400,00 100,00 

2.  Stół laboratoryjny  
DCD  

Habitat 2011 
WOMP-T-
8/309/2011 4 400,00 150,00 

3.  

Stół wyspowy z 
wyposażeniem 
(kontenerami) o 
wym.2000x1400x900 mm 

DCD  
Habitat 

2011 

WOMP-T-
8/308/2011 

7 200,00 250,00 

4.  

Stół przyścienny 4000  
z wyposażeniem 
(kontenerami) o 
wym.4000x750x900 mm 

DCD  
Habitat 

2011 

WOMP-T-
8/305/2011 

8 200,00 350,00 

5.  

Stół przyścienny 3300  
z wyposażeniem 
(kontenerami) o 
wym.3300x800x900 mm 

DCD  
Habitat 

2011 

WOMP-T-
8/306/2011 

6 650,00 200,00 

6.  

Stół przyścienny 2200  
z wyposażeniem 
(kontenerami) o 
wym.2200x650x900 mm 

DCD  
Habitat 

2011 

WOMP-T-
8/307/2011 

5 370,00 200,00 

7.  

Stół przyścienny  2370  
z wyposażeniem 
(kontenerami oraz szafkami 
wiszącymi) o 

DCD  
Habitat 

2011 

WOMP-T-
8/303/2011 

7 400,00 250,00 
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wym.2370x750x950 mm 

8.  Fotel laboratoryjny obrotowy 

DCD  
Habitat 

2011 

WOMP-I-91-1-
4/032 

221,40 5,00 

 

Wykaz aparatury medycznej i sprzętu kontrolno – pomiarowego po Laboratorium Diagnostycznym  

 

II. Informacje ogólne 

 

1. Postępowanie  ma charakter publiczny. 

2. Postępowanie  przeprowadza się  w formie pisemnego przetargu nieograniczonego. 

3. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej, wskazanej w tabelach 

zamieszczonych w pkt I ogłoszenia. Cena wywoławcza zawiera podatek od towarów i usług 

(VAT) i jest ceną brutto. 

4. Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać, gdy zostanie wybrana inna oferta albo, 

gdy przetarg zostanie zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

5. Wszelkie koszty, w tym podatki i opłaty, związane z przygotowaniem i przesłaniem ofert, 

płatnością oraz odbiorem i transportem zakupionych aktywów -  pokrywa Kupujący. 

6. Istnieje możliwość składania ofert częściowych na poszczególne aktywa. 

7. Aktywa stanowiące przedmiot przetargu znajdują się w siedzibie WOMP. W celu ustalenia 

terminu dokonania oględzin aktywów i zapoznania się z ich stanem technicznym, a także             

w przypadku pytań i wątpliwości związanych z warunkami przetargu -  należy kontaktować się       

z panem Mariuszem Mazurem - nr tel.: 41 3479709, adres poczty elektronicznej (e-mail): 

mariusz.mazur@womp.com.pl w dniach i godzinach pracy WOMP, tj. od poniedziałku do piątku   

w godz. od 7.00 do 14.35. 

 

 

III. Składanie ofert: 

 

l.p. Nazwa 

 
 

Producent, 
nr. seryjny 

Rok 
produkcji 

Nr 
inwentarzowy Wartość 

zakupu 

Cena 
wywoławcza 

brutto 

1.  
Automatyczna płuczka do płytek z 
kołyską laboratoryjną ELISA   

006-9-6681 płuczka 
0101047-1003-0100 

kołyska 
2006 

WOMP-T-
8/208/6 13 375,00 400,00 

2.  
Analizator hematologiczny Pentra 
120 Retic 
Badanie morfologii krwi  

Horiba 
ABX,912VER0705 2010  

WOMP-T-8-
270/2010 84 744,00 1000,00 

3.  
Dygestorium Carbon metalowe o 
wym 1200x900x2450 mm z 
wyposażeniem 

DCD Habitat 
2011  

WOMP-T-8-
310/2011 13 500,00 500,00 

4.  

Analizator do badań 
gazometrycznych, 
elektrolitów i oksymetrii  
Cobas b 221 Roche 

Roche Diagnostics 
9255 

2010  

WOMP-T-8-
272/2010 

53 500,00 900,00 

5.  
Analizator biochemiczny  Pentra 
400 Horiba ABX 

Horiba ABX N/s 
709P4-0826 2007  

WOMP-T-
8/225/6 107 764,00 1000,00 

6.  
Inkubator mikropłytek Elisa  2200 
Biomedica 

2200-3431 
2005  

801-3-6 
5 350,00                150,00 

7.  
Automatyczny czytnik mikropłytek  
ELX 800  Biomedica 

Bio-Tek Instruments 
INC 195422 

2005  
801-3-7 

21 400,00 700,00 

8.  Blok grzewczy ALAB 6400 

FINEPCR 
06110751 2006  

WOMP-T-
8/215/67 3 771,12 100,00 

9.  
Czytnik do analizy pasków - 
Analizator moczu  DIRUI H 110 
BioMaxima 

Bio Maxima 
N100100H0545SE 2010  

WOMP-T-8-
271/2010 3 081,60 100,00 

mailto:mariusz.mazur@womp.com.pl
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1. Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta                  

w trzecim pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż aktywów trwałych 

wchodzących w skład mienia ruchomego WOMP” w terminie do dnia 01.09.2021 r. do 

godz. 10.00  w siedzibie WOMP w Kielcach, ul. Karola Olszewskiego 2A – sekretariat (pokój 

nr 201) lub na  elektronicznie na adres e-mail:womp@womp.com.pl   

2. Oferta powinna być sporządzona na piśmie, czytelnie, w języku polskim, na formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszego ogłoszenia. 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta. 

4. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i podpisane (zaparafowane) 

przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.  

5. W przypadku jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dostępnych publicznie 

rejestrów ( KRS, CEiDG), należy załączyć do oferty dokument. z którego wynika uprawnienie 

do reprezentowania oferenta ( np. pełnomocnictwo, uchwała właściwego organu).                

Dla ważności takiego dokumentu wystarcza zachowanie formy dokumentowej, w rozumieniu 

art. 772 kodeksu cywilnego. 

6. Oferta powinna zawierać wskazanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) oferenta albo 

informację o braku takiego adresu. 

7. Złożenie oferty oznacza w szczególności: 

a)  akceptację warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu wraz z załącznikami oraz 

b) że oferent zapoznał się ze stanem technicznym aktywów będących przedmiotem oferty     

i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag. 

8. W ofercie należy przedstawić cenę ofertową brutto, jednakże nie niższą niż cena 

wywoławcza. 

9. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku oraz słownie. W przypadku rozbieżności – decyduje cena podana słownie. 

 

 

IV. Wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie umowy, płatność, odbiór aktywów: 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena 

ofertowa brutto. Wgrywa oferta z najwyższą zaoferowaną ceną. 

2. Jeżeli w przetargu złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, Dyrektor WOMP zwróci się 

drogą poczty elektronicznej (e-mail) lub na piśmie do oferentów, którzy złożyli te oferty,          

o złożenie w terminie określonym przez Dyrektora WOMP dodatkowych ofert zawierających 

nową cenę. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen niższych niż zaoferowane w złożonych 

po raz pierwszy ofertach.  

3. Wszyscy oferenci, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani pisemnie o wyniku przetargu 

lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty. 

4. Umowa sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu i ofercie z wybranym 

oferentem, zostaje zawarta w drodze przetargu z chwilą poinformowania go o wyborze jego 

oferty. Wraz z informacją o wyborze zostanie przesłana wystawiona przez WOMP faktura, 

obejmująca zakupione aktywa oraz zaoferowaną cenę brutto. Kupujący zobowiązuje się do 

zapłaty należność objętej fakturą w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania, przelewem na 

konto wskazane na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków 

pieniężnych na rachunku bankowym WOMP. Po otrzymaniu zapłaty WOMP niezwłocznie 

wyznaczy termin, w którym Kupujący jest zobowiązany do odbioru zakupionych aktywów, na 

własny koszt i ryzyko. Wydanie aktywów nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez 

upoważnionych przedstawicieli stron w siedzibie WOMP.  

5. W przypadku braku zapłaty należności, WOMP może od umowy odstąpić w terminie do 30 

dni od bezskutecznego upływu terminu zapłaty. 
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V. Postanowienia końcowe: 

 

1. Wszelkie informacje i oświadczenia związane z przetargiem i zawartą umową, WOMP może 

przesyłać pocztą elektroniczną w formie dokumentowej, w rozumieniu art. 772 kodeksu 

cywilnego, na adres poczty elektronicznej (e-mail) kupującego wskazany w ofercie.               

W przypadku informacji o braku takiego adresu zawartej w ofercie, obowiązuje forma 

pisemna. 

2. Oferent może wszelkie informacje i oświadczenia, z wyjątkiem oferty lub oferty dodatkowej, 

związane z przetargiem i zawartą umową, przesyłać droga poczty elektronicznej na adres: 

womp@womp.com w formie dokumentowej w rozumieniu art. 772 kodeksu cywilnego. 

3. Do niniejszego przetargu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Ogłoszenie o przetargu może zostać zmienione lub odwołane. WOMP zastrzega sobie 

możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert, bez podania 

przyczyny. 

5. Do ogłoszenia załączono Opis przedmiotu sprzedaży ze zdjęciami, który stanowi załącznik      

nr 2. 

 
Załączniki: 
    -nr 1- formularz oferty 
    -nr 2- Opis przedmiotów do sprzedaży 
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