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OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY 

 

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 

W SZCZECINIE 

 

71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 

 

Na podstawie uregulowań zawartych w Zarządzeniu Nr 45/2015/BAG Prezesa 

NFZ z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami 

majątkowymi w Narodowym Funduszu Zdrowia ogłaszam pisemny 

nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż składników majątkowych:  

telefony komórkowe 

 

 

      

          Zatwierdzam 

 

 

                z up. Dyrektora 

       Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia 
 

 

                               Wojciech Włodarski 

         Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych 
 

 

 

 

Znak: WAG.2303.1.2018 
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1. Opis przedmiotu sprzedaży 
 

 

L.p. Model aparatu Numer 

inwentarzowy 

 

Data przyjęcia 

składnika 

majątkowego  

do użytkowania 

Cena 

wywoławcza 

(zł brutto) 

Opis stanu technicznego 

1. Telefon komórkowy 

 LG SWIFT L9  

E-16-2833/13 26.08.2013 r. 90,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

2. Telefon komórkowy 

 LG SWIFT L9  

E-16-2834/13 26.08.2013 r. 90,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

3. Telefon komórkowy  

LG SWIFT L9  

E-16-2836/13 26.08.2013 r. 90,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

4. Telefon komórkowy 

SAMSUNG SOLID C3350 

E-16-2855/13 22.08.2013 r. 40,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

5. Telefon komórkowy 

SAMSUNG SOLID C3350 

E-16-2843/13 26.08.2013 r. 40,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

6. Telefon komórkowy 

SAMSUNG SOLID C3350 

E-16-2857/13 27.08.2013 r. 40,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

7. Telefon komórkowy 

SAMSUNG SOLID C3350 

E-16-2854/13 22.08.2013 r. 40,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

8. Telefon komórkowy 

SAMSUNG SOLID C3350 

E-16-2844/13    26.08.2013 r. 40,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

9. Telefon komórkowy 

SAMSUNG SOLID C3350  

E-16-2873/13 26.08.2013 r. 40,00 Telefon sprawny, lekko porysowana 

szybka, zwykłe ślady użytkowania, 

przestarzały technicznie  

i ekonomicznie 

10. Telefon komórkowy 

SAMSUNG SOLID C3350 

E-16-2847/13 26.08.2013 r. 40,00 Telefon sprawny, mocno porysowany 

wyświetlacz, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

11. Telefon komórkowy 

SAMSUNG SOLID C3350 

E-16-2846/13 26.08.2013 r. 40,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

12. Telefon komórkowy 

  SONY XPERIA J 

E-16-2848/13 26.08.2013 r. 70,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

13. Telefon komórkowy  

SONY XPERIA J 

E-16-2852/13 22.08.2013 r. 70,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

14. Telefon komórkowy  

SONY XPERIA J 

E-16-2849/13 26.08.2013 r. 70,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

15. Telefon komórkowy 

SAMSUNG GALAXY  

S III MINI 

E-16-2870/13 27.08.2013 r. 95,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

16. Telefon komórkowy 

SAMSUNG GALAXY  

S III MINI 

E-16-2865/13 27.08.2013 r 95,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

17. Telefon komórkowy 

SAMSUNG GALAXY  

S III MINI 

E-16-2867/13 27.08.2013 r. 95,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 
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18. 

 

 

 

Telefon komórkowy 

SAMSUNG GALAXY  

S III MINI 

E-16-2864/13 27.08.2013 r. 95,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie, pęknięta 

szybka 

19. Telefon komórkowy 

SAMSUNG GALAXY  

S III MINI 

E-16-2869/13 27.08.2013 r. 95,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

20. Telefon komórkowy 

SAMSUNG GALAXY  

S III MINI 

E-16-2862/13 23.08.2013 r. 95,00 Telefon sprawny, duże ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

21. Telefon komórkowy 

SAMSUNG GALAXY 

XCOVER2   

E-16-2859/13 27.08.2013 r. 130,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

22. Telefon komórkowy 

SAMSUNG GALAXY 

XCOVER2 

E-16-2861/13 26.08.2013 r. 130,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie, pęknięta 

szybka 

23. Telefon komórkowy  

NOKIA LUMIA 620 

E-16-2841/13 26.08.2013 r. 90,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

24. Telefon komórkowy  

NOKIA LUMIA 620 

E-16-2839/13 26.08.2013 r. 90,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

25. Telefon komórkowy  

NOKIA LUMIA 620 

E-16-2838/13 26.08.2013 r. 90,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

26. Telefon komórkowy  

NOKIA LUMIA 620 

E-16-2856/13 22.08.2013 r. 90,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

27. Telefon komórkowy  

NOKIA LUMIA 620 

E-16-2840/13 26.08.2013 r. 90,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie, pęknięta 

szybka 

28. Telefon komórkowy 

SAMSUNG  S5620 

MONTE DEEP 

E-16-2706/10 22.12.2010 r. 40,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

29. Telefon komórkowy 

SAMSUNG S5620  

MONTE DEEP 

E-16-2709/10 22.12.2010 r.. 40,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie, zepsuta 

ładowarka, bateria na wymianę 

30. Telefon komórkowy 

SAMSUNG S5620 

 MONTE DEEP 

E-16-2707/10 22.12.2010 r. 40,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie, 

zarysowana szybka, bateria na 

wymianę 

31. Telefon komórkowy 

SAMSUNG S5620  

MONTE DEEP 

E-16-2704/10 22.12.2010 r. 40,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie, zepsuta 

ładowarka, bateria na wymianę 

32. Telefon komórkowy  

SAMSUNG SOLID C3350 

E-16-2845/13 26.08.2013 r. 40,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

33. Telefon komórkowy 

SAMSUNG SOLID B2710 

E-16-2713/10 22.12.2010 r.. 60,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie, bateria  

na wymianę 

34. Telefon komórkowy 

SAMSUNG SOLID B2710 

 

 

E-16-2725/10 22.12.2010 r. 60,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie, bateria  

na wymianę 
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35. Telefon komórkowy  

NOKIA 6303 

E-16-2582/09 08.10.2009 r. 40,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie, 

zniszczona klawiatura, bateria  

na wymianę 

36. Telefon komórkowy 

SAMSUNG S5620 MONTE 

DEEP 

E-16-2710/10 22.12.2010 r. 40,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie, 

uszkodzona szybka, zepsuta 

ładowarka, bateria na wymianę 

37. Telefon komórkowy 

SAMSUNG S5620  

MONTE DEEP  

E-16-2705/10 22.12.2010 r. 40,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie, bateria 

 na wymianę 

38. Telefon komórkowy 

NOKIA N73 

 

E-16-2498/08 29.12.2008 r. 30,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

39. Telefon komórkowy 

NOKIA N73 

 

E-16-2504/08 29.12.2008 r. 30,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

40. Telefon komórkowy 

NOKIA N73 

 

E-16-2508/08 29.12.2008 r. 30,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

41. Telefon komórkowy 

NOKIA N73 

 

E-16-2511/08 29.12.2008 r. 30,00 Telefon sprawny, bateria do 

wymiany- spuchnięta, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

42. Telefon komórkowy 

NOKIA N73 

 

E-16-2521/08 29.12.2008 r. 30,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie, 

uszkodzona ładowarka 

43. Telefon komórkowy 

NOKIA N95 

 

E-16-2528/08 29.12.2008 r. 100,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

44. Telefon komórkowy 

SAMSUNG SOLID B2710 

E-16-2734/10 22.12.2010 r. 60,00 Telefon sprawny, lekko porysowany 

wyświetlacz, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie, bateria  

na wymianę 

45. Telefon komórkowy 

SAMSUNG GALAXY 

NOTE II 

E-16-2907/14 16.09.2014 r. 100,00 Telefon sprawny, zwykłe ślady 

użytkowania, przestarzały 

technicznie i ekonomicznie 

 

Uwaga: 

Cena wywoławcza jest ceną minimalną zakupu, jaką może zaoferować kupujący. 

 
2. Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem przepisów art. 66-721 ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 459). 

3. Sprzedawane składniki majątku można oglądać w siedzibie ZOW NFZ w Szczecinie przy  

ul. Arkońskiej 45 do dnia 30 marca 2018 r. w dni robocze w godzinach 1000 – 1300. 

Informacji udzielać będzie Pani Elżbieta Mil lub Pani Jolanta Gendek (91 425 11 60); telefony 

komórkowe można oglądać w pok. 219 (II piętro). 

4. Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do ogłoszenia. 

5. W przypadku osób prawnych, spółek cywilnych, spółek osobowych lub osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą, oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione 

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, tj. osoby wymienione w KRS lub  

w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) albo osoby 
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posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. W takiej sytuacji pełnomocnictwo 

należy dołączyć do oferty. W przypadku oferentów składających wspólną ofertę (konsorcjum  

i in.), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania 

oferenta. 

6. Ofertę należy złożyć osobiście (pok. 219, II p.) lub przesłać pocztą na adres siedziby ZOW 

NFZ w terminie do dnia 4 kwietnia 2018 r. do godz. 1100 (liczy się data i godzina wpływu). 

7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: Oferta na zakup składników 

majątkowych WAG.2303.1.2018. Nie otwierać przed dniem 4.04.2018 r. do godz. 1115. 

8. Poza oznaczeniem podanym wyżej na kopercie musi widnieć nazwa i adres oferenta, aby 

można było zidentyfikować uczestnika postępowania, któremu, w razie złożenia oferty po 

terminie, oferta zostanie niezwłocznie zwrócona. 

9. Oferta niekompletna, tj. niezawierająca wymaganych danych (nazwa oferenta, określenie 

oferowanej ceny nabycia, określenia, którego składnika majątku oferta dotyczy, podpisu i in.) 

zostanie odrzucona. 

10. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę w formie 

pisemnego powiadomienia. Powiadomienie o zmianie oferty winno zostać złożone według 

takich samych zasad, jak określone w pkt 6 i 7, w kopercie oznaczonej dopiskiem: Zmiana 

oferty. 

11. Otwarcie i rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w dniu 4 kwietnia 2018 r. o godz. 1115  

w siedzibie ZOW NFZ (pok. 006, parter, sala konferencyjna). 

12. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Sprzedający odczyta cenę wywoławczą składnika 

majątku. 

13. ZOW NFZ jako Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu lub jego 

odwołania, bez podania przyczyn i bez wybrania jakiejkolwiek oferty. 

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

15. W przypadku, gdy na wybrany przedmiot sprzedaży wpłyną oferty z tą samą ceną, 

Sprzedający wezwie do ponownego złożenia ofert. 

16. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane. 

17. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan składników majątkowych objętych przetargiem ani 

nie odpowiada za wady ukryte. 

18. Sprzedający podpisze z kupującym umowę sprzedaży, której wzór stanowi zał. nr 2 do 

ogłoszenia o przetargu, informując wcześniej kupującego o terminie i miejscu zawarcia 

umowy. 

19. Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny nabycia przelewem na rachunek bankowy 

Sprzedającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przez Strony i otrzymania faktury 

wystawionej przez Sprzedającego. 

20. Jeśli oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Sprzedający 

wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert na dany składnik majątku. 

21. Kupujący zobowiązuje się do odbioru składnika/ów majątku ZOW NFZ niezwłocznie po 

podpisaniu umowy i zapłacie ceny nabycia. 

 

 

 

Szczecin, dnia 22 marca 2018 r. 


