OGŁOSZENIE
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z
siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, ogłasza nieograniczony przetarg
ofertowy na sprzedaż zbędnych składników majątkowych.
1. Przetarg ofertowy dotyczy serwerów ujętych w tabeli poniżej:

L.p.
1.
2.
3.

Nazwa i model serwera
Serwer Siemens Primargy 67020
Serwer Siemens Primargy F250
Serwer IBM iSeries 830

Numer inwentarzowy

Data przyjęcia do
użytkowania

Cena wywoławcza

S 7-P/0138/4/03

2000-01-26

40,00 zł

S 7- /0766/4/03

2002-12-30

40,00 zł

S 7- /1434/4/06

2006-06-30

300,00 zł

2. Serwery pozbawione są dysków twardych.
3. Serwery można oglądać w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 w dniach od
23.04.2019 r. do 30.04.2019 r. w godzinach od 10:00 do 15:00 po uprzednim
uzgodnieniu terminu z Panem Kamilem Iwińskim, tel. 22 279 77 10.
4. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
1) nazwisko i imię lub nazwę oferenta, serię i numer dowodu osobistego lub nr NIP;
2) adres zamieszkania oferenta bądź siedziby oferenta;
3) nazwę, model oraz numer inwentarzowy przedmiotu przetargu;
4) cenę oferowaną za przedmiot przetargu (oferowana cena nie może być niższa niż
cena wywoławcza)
5) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu
przetargu.
5. Oferent może złożyć ofertę na dowolnie wybrany serwer/serwery..
6. Ofertę, w zapakowanej kopercie z dopiskiem „Oferta – kupno serwera”, należy złożyć
w siedzibie Sprzedającego w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 (kancelaria Oddziału
na parterze, na prawo od głównego wejścia), do dnia 30.04.2019 r. do godz. 15:00.
7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.05.2019 r. o godz. 12:00 w budynku przy ul.
Chałubińskiego 8, antresola na hali obsługi (wejście od ul. Wspólnej).
8. Kupujący związany jest treścią oferty przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Kupującym zostaje oferent, który zaoferował najwyższą cenę nabycia serwera spośród
złożonych ofert.

10. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
11. W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują taką samą cenę na dany egzemplarz
serwera, Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.
12. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu.
13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Sprzedający

poinformuje

Kupującego o terminie zawarcia umowy.
14. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 14 dni od daty
wystawienia faktury.
15. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia oraz
podpisaniu protokołu wydania serwera.
16. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan serwerów objętych przetargiem ani nie
odpowiada za wady ukryte.

W załączeniu:


wzór umowy,



formularz oferty.

…………………………………..
/imię i nazwisko lub nazwa firmy/
…………………………………..
/adres zamieszkania bądź siedziby/
…………………………………..
/seria i nr dowodu osobistego lub nr NIP/
…………………………………..
/e-mail, telefon kontaktowy/

…..……………….., dnia …………… 2018 r.

Formularz ofertowy
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu
określonymi w ogłoszeniu o nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż serwerów, z
treścią wzoru umowy oraz ze stanem technicznym serwerów.
Akceptuję warunki udziału w przetargu, wzór umowy oraz stan techniczny serwerów i
składam ofertę na zakup niżej wymienionego/wymienionych serwerów:

L.p.

Nazwa i model

Nr inwentarzowy

Oferowana cena

…………………………………..
/podpis oferenta/

WZÓR
UMOWA SPRZEDAŻY Nr ...../2019
zawarta w dniu ..................2019 r. w Warszawie pomiędzy Mazowieckim Oddziałem
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanym dalej „Sprzedającym”,
REGON 015817985-00089, NIP: 107-00-01-057, reprezentowanym przez:
Małgorzatę Dziedziak – Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Kupującym”, o następującej treści:
§1
1. Kupujący nabywa ………………………….………………………………….. o nr.
seryjnych:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
będący własnością Sprzedającego wg protokołu przekazania stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wskazany/e w ust. 1 składnik/i majątkowy/e jest/są wolny/e od wad prawnych,
nie jest/są obciążony/e prawami na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się żadne
postępowanie, którego przedmiotem jest/są ten/te składnik/i majątkowy/e
ani nie stanowi/ą on/e również przedmiotu zabezpieczenia.
§2
Cenę sprzedaży składnika/ów majątkowego/ych zgodnie ze

złożoną przez

Kupującego ofertą ustala się na łączną kwotę brutto ……..... zł, słownie:………………
§3
1. Kupujący kwotę wskazaną w § 2 obowiązany jest przelać na rachunek bankowy
Sprzedawcy

nr

86113010170019936972200004,

w

terminie

do

………………...2018 r.
2. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę.
§4

dnia

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po potwierdzeniu wpływu kwoty określonej
w § 2 na konto Sprzedającego, protokołem pisemnym z udziałem przedstawiciela
Sprzedającego i Kupującego, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§5
Ze strony Sprzedającego do podpisania protokołów, o których mowa w § 1 ust. 1
oraz w § 4 są upoważniony jest Kamil Iwiński – p.o. Naczelnika Wydziału Informatyki.
§6
Z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w § 4, na Kupującego przechodzą
wszelkie prawa i obowiązki związane z przedmiotem umowy.
§7
Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny składnika majątkowego
określonego w § 1 niniejszej umowy, i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie
występował z roszczeniami do Sprzedającego.
§8
Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w tym także ewentualne
koszty uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych obciążają Kupującego.
§9
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące
w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Sprzedającego oraz jeden egzemplarz dla Kupującego.

SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY:

Załącznik nr 1 do umowy

Warszawa……………2019 r.

r.

PROTOKÓŁ
PRZEKAZANIA SERWERA

Na podstawie umowy sprzedaży nr ………/2019 Mazowiecki Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje …………………. serwer/y o nr/nr. seryjnym/ch
……………………………………………………………………….........…………………….

Ze strony Sprzedającego:

Ze strony Kupującego:

.........................................

.........................................

Załącznik nr 2 do umowy
Warszawa, ………2019 r.

r.

PROTOKÓŁ
WYDANIA SERWERA

Na podstawie potwierdzenia wpływu na konto Sprzedającego kwoty określonej w umowie
sprzedaży nr .…....…/2019 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu
Zdrowia

przekazuje

…..……………………………………………………………………..………… serwer/y o nr.
seryjnym/ch ...................................................................................................

Ze strony Sprzedającego:

Ze strony Kupującego:

.........................................

.........................................

