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KA-214-6/20/1                   Kraków, 14.07.2020 r. 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
 

Organizator: Ośrodek Badawczy Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie z siedzibą 
ING PAN w Warszawie ogłasza publiczny przetarg ofertowy na sprzedaż zużytego składnika 
majątkowego: spektrometru TIMS VG – Sector 54 
 

I. Opis przedmiotu postępowania: 
 
Sprzedaż 1 szt. zabytkowego a zarazem unikatowego spektrometru masowego TIMS VG – 
Sector 54 służącego do analizy składu próby, wyprodukowanego w 1992 r. Zestaw używany, 
aktualnie niesprawny.  
 
Możliwa sprzedaż w częściach, kompletny lecz nie współdziałający z nowoczesnym sprzętem. 
Wyniesienie we własnym zakresie. 
 
Orientacyjna masa metali kolorowych w spektrometrze TIMS: 
 
stal nierdzewna: 107 kg 
aluminium: 25 kg 
stal: 700 kg 
miedź: 100 kg 
 
Przedmiot można oglądać osobiście po wcześniejszym umówieniu. 
 

II. Osoba upoważniona do kontaktów z Oferentami: 
 
tel. 12 370 52 09 d.sala@ingpan.krakow.pl  
 

III. Ogólne warunki umowy 
Umowa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dot. obrotu 
cywilnoprawnego. 

Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci kwotę brutto przelewem na 
rachunek bankowy Organizatora lub gotówką w kasie Organizatora na podstawie 
faktury VAT wystawionej przez Organizatora w terminie 3 dni od daty jej 
wystawienia. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu 
należnej kwoty. 
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Organizator oświadcza,  że  przedmiot będący  przedmiotem  ogłoszenia  stanowi  
jego  wyłączną własność,  jest  wolny  od  wad  prawnych  oraz  praw  osób  trzecich,  
iż  nie  toczy  się  żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten przedmiot, że 
nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 

IV. Kryteria oceny ofert:  
Najwyższa cena: 100 %  
W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja 
przetargowa zorganizuje dodatkową aukcję dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z 
kwotą postąpienia nie niższą niż 50 zł. 

  
V. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty. 
 

VI. Forma składania ofert:  
1. Oferty sporządzone według wzoru należy składać: 

drogą elektroniczną na adres sekretariat@ingpan.krakow.pl (skan podpisanej 

oferty lub podpisana elektronicznie) 

lub drogą pisemną na adres Ośrodka Badawczego w Krakowie podany w 

nagłówku ogłoszenia (zamknięta koperta z oznaczeniem „Oferta na sprzedaż 

spektrometru TIMS  – nie otwierać przed 22.07.2020 r. godz. 10:00 ”). 

2. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku 

podpisania jej przez pełnomocnika. 

3. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

VII. Termin składania ofert: do 22.07.2020 r. godz. 10:00 
 

VIII. Termin otwarcia ofert: niezwłocznie po upływie terminu składania ofert 
 

IX. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania 
którejkolwiek z ofert a także do jego odwołania bez uzasadnienia. 
 

X. Warunki niniejszego postępowania mogą zostać zmienione z uprzednim 
zawiadomieniem na stronie internetowej Organizatora. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Załączniki: 

1) Wzór oferty 

2) Zdjęcia spektrometru 
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