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oGŁosZENIE II

o SPRZEDaŻv SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO

Podstawaprawna: zarzqdzenie dyrektoraGarczańskiego ParkuNarodowego nr 22/2012 z dnia 3].]0.20t2 r. ',Regu-
laminw sprawie sposobu i trybu gospodrtrowania sWadnikami majqtku ruchomego powierzonego
G orczańskiemu Parkowi N arodowemu "

Dyrektor Gorczańskiego P.N. ponownie og}asza pisemny przetarg na spruedaż zbęd-
nych składników majątku ruchomego _ sprzętu radiokomunikacji bezprzewodowej, którego
właścicielem jest Gorczański Park Narodowy. W prowadzofiym poprzednio postępowaniu
przetar gowm nie ZO stała złoŻona Żadna oferta.

Szczegółowy opis w/w majątku ruchomego oraz zasady przeptowadzenia postępowania prze-
targowego zostały za'warte w dalszej części niniejszego ogłoszenia.

A. oPIs sPRzEDAwANEGo MAJĄTKU RUCIIoMEGo.

SprzedaŻ doĘczy analogowychurządzeflsprzętu radiokomunikaĄibezprzewodowej do-
tychczas uŹytkowanych na obszarze Gorczańskiego P.N. od l998 r.

1. W skład ilw sprzętu wchodzą następujące urzadzenia:

a) 38 szt. kompletów radiostacji przenośnych MoToRoLA typ GP 300 (komplet:
radiostacja * antena hęlikalna + ładowarka * akumulatoręk + mikrofon głośnik +
skórzany pokrowiec);

b) 27 szt. kompletów radiostacji MoToRoLA typ GM350 (komplet: radiostacja *
mikrofon);

c) 6 szt. zasilaczy 13,8DCY z podtrzymywaniem napięcia;
d) 2 stacje przemiennikowe fi.my MOTOROLA z duplekserami tej samej firmy.

2. Dane techniczne.

Zakrespracy 136 - 174MHz.

3. Stan technicznv.

Przedmiotowewządzeruazostały wyprodukowane w 1997 r. obecnie nie posiadają wy-
maganego świadectwa homologacji uprawniającego do ich formalnego zarejestrowania
przez potencjalnego uĄrtkownika w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej i dalszego
użytkowani a na obszatze Polski.



Część, radiostacji jest niesprawnych (uszkodzenie części RTX i/lub TRx). Dotyczy to
róv,nięż przemienników uszkodzonych w wyniku wyładowań atmosferycznych. Więk-
szoŚć anten helikalnych jest uszkodzona' Wszystkie radiostacje przenośne posiadają
także uszkodzone akumulatorki (nie ttzyma1ą napięcia). Niektóre radiostacje sązde-
kompletowane (brak anteny helikalnej, mikrofonogłośnika, pokrowca). Rzeczywisty
stan techniczny wlw sprzętu jest nieznany zawagi na wysoki koszt profesjonalnej oceny
technicznej.
Przedmiotowy sprzęt radiołączności można oglądaÓ w siedzibie Zamawiającego po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. osobą upowaŻnioną do kontaktu jest p.

mgr inż. Tomasz Gierat tel' 183317945 w. 43. Podczas oglądania sprzętu radiołączno-
ści nie będzie mozliwości jego testowania.

4. Informacje pozostałe.

Przedmiotowy sprzęt jest sprzętem uĄwanym, nie jest objęty gwarancją producenta i
jest wolny od wad prawnych. Jednocześnie sprzedający informuj e, iŻ sprzedający nie
udziela na niego tzw. gwarancji rozruchowej. oferentowi nie przysługuje talcże prawo
do udzieleniaptzez Gorczański P.N. rękojmi za ukryte wady ftzyczne.

B. CENA wYwoŁAwCZA.

Cena wywoławcza za całoŚć w/w sprzętu wynosi 6 700'00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy

siedemset zł 00/100 gr brutto)

C. OPIS PROCEDURY PRZETARGOWEJ.

1. Warunkiem formalnym uczestnictwa w niniejszym postępowaniu jest:

-+ uiszczenie wadium,

_) wykazanie się posiadanymi waznymi uprawnieniami na użyrvanie radiowych
urządzeńnada'wczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w służbie radioko-
munikacyjnej ruchomej lądowej co najmniej w zakręsie częstotliwości wskaza-
nych w p. A.2.Dokumerrtem potwierdzającym posiadanie takich uprawnień jest
pozwolenie radiowe lub świadectwo radiooperatora' Kserokopię takiego doku-
mentu naleĘ złożryć wraz z ofertą, a jego oryginał okazać przy zawierarńu
umowy,

-) zŁoŻenie pisemnej oferty przetargowej na załączonym druku wrilz z wymaga-
nymi dokumentami' Są nimi kserokopia posiadanych uprawnień _ opisanych po-
vłyŻęj oraz otyginał pełnomocnictwa da złoŻęrua przedmiotowej oferty przez
osobę reprezentującą prawnię oferenta (załączarrc do ofeĘ tylko w przypadku
złoŻenia oferty przęz pełnomocnika oferenta)'

2. Wadium w wysokości 670,00 ń naleŻy wpłació w terminie do 07 sĘcznia 201ó r. do
godz. |2W. Przez termin wpłaty wadium rn\ezy rozumieć faktyczną datę i godzinę za-

księgowania pełnej kwoty wadium na koncie Gorczańskiego P.N.



Wadium taleŻy wpłacać iedynie w formie przelewu bankowego na podane niżej konto:

19 r0 r0 r27 000324s 1 3 98000000

Tytuł przelewu: ,,Sprzedaż radiostacji - wądium''.

3. oferty cenowe na druku załączonym do niniejszego ogłoszenia naleŻy składać w za-
mkniętej kopercie na adres:

Gorczański Park Narodowy
Poręba Wielka 590
34-735 Niednviedź

w nieprzekraczalnymterminie do 08 sĘcznia 20l'6r. do godz. 08@.

Na kopercie oprócz danych adresata, należy umieśció dane adresowe nadawcy (umoż-
liwiające ewentualne odesłanię oferty) oraz dopisek: ,"Przetarg na radiostacje _ nie
otwierać przed 08.0].2016 r. godz. gg0!". oferty złożone po terminie sąZNWacanęna-
dawcy bez ich otwierania z jednoczesn}.m Zwrotęmuiszczonego wadium.

4. Warunki odrzucenia złoŻonej oferty:

a) nieuiszczęnie, nieterminowa wpłata lub wniesienie wadium w innej niż w wyma-
ganej formie - oferta zwracarlabez jej otwarcia,

b) zŁoŻęnie oferty po terminie * oferta Zvmaaauabez jĄ otwarcia,

c) złoŻenle oferty ponizej kwoty wywoławczej,

d) ńożęnię oferty bez wymaganych danych określonych w druku oferty załączonym
do niniejszego ogłoszenią

e) złoŻęnie oferty w sposÓb jaw'y (oferta otwarta lub wysłana drogą elektroniczną).

5. Kryterium oceny ofert spełniających wymogi formalne * najwyższa zaoferowana
cena zakupu brutto.

6. Rozstrzygnięcie prowadzonego postępowania nastąpi do 7 dni Iicząc od terminu skła-

dania ofert. Spośród ofert niepodlegających odrzucęniu zostanie wybrana oferta najko-
rzystruejsza _ o najwyŻszej zaoferowanej cenie zakupu. ogłoszenie o wyniku przepro-

wadzonego postępowania zostanie umieszczone na stronie irrtemetowej Gorczańskiego
P.N. oraz przesłane drogą elektroniczną do nłycięzcy tego postępowania.

7 . Wniesione wadium wiaz z ewentualnymi odsetkami ulega przepadkowi, jeśli:

a) oferęnt uchyla się od zawarciaumowy na wanrnkach i w tęrminie okreŚlonymptzez
Sprzedającego w pisemnym wezwaniu do jej zawarcia,

b) zawarcie umowy stało się niemożliwe zptzyczyfileżących po stronie oferenta.

8. Pozostałe nieopisane wyżej zasady i procedury z'łVtązarte zprzeprowadzeniem przed-

miotowego postępowaniazostały zawarte w przywołanym na wstępie regulaminie.



D. PRZExAZANIE SPRZĘ TU NABYWCY.

1. Po zawarciu pisemnej umowy' wybrany w niniejsąłn postępowarriu oferent uiści na-
leżnośó zaw/w sprzęt radiołączności w nieprzeŁ'raczalnym terminie 7 dni od daty za-
warcia umowy. Przekroczęnie tego terminu moŻe skutkowaó natychmiastowym lvypo-
wiedzeniem zawartej umowy - z winy oferenta.

2. 'Warunkiem ptzekazanta oferentowi wylicytowanęgo przez niego sprzętu, jest uprzed_
nie zlecenie ptzęz sprzedającego na swój koszt serwisowego przywrócenia ustawień
fabrycznych we wszystkich radiostacjach w celu zresetowania zaptograff|owanych czę-
stotliwości używanych w Gorczńskim P.N. Usługa ta zostanie zLęconaptzęz sptzeda-
jącego niezwłocznie po dokonaniu zada\ wynikającej ze złożonĄ oferty sprzedaĘ.
Przewidywany maksymalny czas wykonania w/w usługi serwisowej wynosi ok' 30 dni.
Przekazanie sprzętu radiołącznoŚci oferentowi nastąpi niezwłoczrie _ po jego otrzy-
maniu z serwisu. Za ewentuaLną zvłłokę w ptzekazarliu przedmiotowego sprzętu, a wy-
nikającą z konieczności wykonania tej usługi' oferentowi nie przysługują żadne rosz-
czenia.
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W załqczeniu:
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