
          
   „Centrum Medyczne w Łańcucie” 

     Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

 
 
 

ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut, tel. 17 224 01 00, fax.17 225 23 02  e-mail:sekretariat@cm-lancut.pl,  
strona internetowa: www.cm-lancut.pl  KRS 0000328106; NIP 8151763728; Kapitał Zakładowy 63.050.000,00 zł 

nr konta BGK 41 1130 1105 0080 0206 5520 0001 

                                                                                                             Łańcut,21.09.2021r.                                                                                                                                                                                                                                                      

  

 

 

                                 OGŁOSZENIE 

 

 
„Centrum Medyczne w Łańcucie” Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 5, 37 – 100 Łańcut  

• Sprzeda: samochód MERCEDES SPRINTER 316 CDI  nr rej. RLA 99VU, 

• Przebieg: 276385 km,  

• Rok produkcji: 2010 

• Opis rodzaju pojazdu – Specjalny 

• Charakter wykorzystania – Sanitarny 

• Dop. masa całk./ Ładowność – 3500 kg/2925 kg    

• Rodzaj zabudowy – skrzyniowa  

• Liczba osi/ Rodzaj napędu / Skrzynia biegów  -  2/tylny (4x2)/ manualna 

• Pojemność / Moc silnika – 2143 ccm/120 kW  

• Silnik D(Euro 5) 

• Mechanizmy sterowania i sygnalizacji – wymagają naprawy i regulacji. Zbity klosz 

lampy tylnej prawej. 

• Osprzęt i wyposażenie wnętrza – w znacznym stopniu zużyte siedzenia – przetarte, 

trwałe zabrudzenia. Elementy wyposażenia wnętrza wymagają czyszczenia . 

Wyposażenie ratownicze w wysokim stopniu zużyte . Elementy wyposażenia 

ratowniczego wymagają wykonania pełnego przeglądu potwierdzającego 

sprawność użytkową i możliwość dalszego wykorzystania . Zabudowa AUTO 

FORM Mysłowice . 

• Nadwozie – Zarysowania okien. Otarcia powłok lakierniczych. Bardzo wysokie 

zużycie korozyjne pasów, krawędzi drzwi, pasów podokiennych, błotników, 

nadkoli, elementów podwozia. Korozja otwarta – przekorodowania. Wgniecenie 

narożnika – strona lewa. 

• Ocena ogólna – Pojazd częściowo zużyty eksploatacyjnie oraz w bardzo wysokim 

stopniu przebiegiem procesów korozyjnych. W historii eksploatacji uszkodzenie i  
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naprawa strony lewej oblachowania w partii dolnej nadwozia. Znana historia 

przebiegu eksploatacji oraz przeprowadzanych czynnościach konserwacyjno – 

obsługowych. Nadwozie wymaga wykonania naprawy i konserwacji w pełnym 

zakresie z wymianą elementów partii dolnej i drzwi, oraz naprawy o zakresie NB 

silnika podzespołów układu napędowego, sterowania i zawieszenia. 

      Cena minimalna 32 300 PLN (brutto). 

Ofertę należy umieścić w kopercie z dopiskiem: 

 

„Centrum Medyczne w Łańcucie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul.  Paderewskiego 5 

37 – 100 Łańcut 

„OFERTA - MERCEDES” 

NIE OTWIERAĆ DO DNIA 14.10.2021r. DO GODZ. 1100 

 

• Ofertę należy złożyć na formularzu podając:  dane osoby lub podmiotu 

składającego ofertę a także cenę. 

• Ofertę należy składać do Sekretariatu „Centrum Medycznego w Łańcucie”                      

Sp. z o. o. (pokój nr 13) do dnia 14.10.2021 r. do godz. 1000. 

 

 

 

 

 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2021r. o godz. 1100 w  „Centrum Medycznym  

 w Łańcucie” Sp. z o. o. , 37-100 Łańcut ul. Paderewskiego 5.  

 

            Formularz ofertowy wraz  z oświadczeniami i umową sprzedaży dostępny jest na 

stronie internetowej  www.cm-lancut.pl oraz w siedzibie sprzedającego.        
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