Ogłoszenie o sprzedaży w formie składania ofert pisemnych, rzeczowych składników
majątku ruchomego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie.
Działając na podstawie Zarządzenia Nr 120.9.2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku
trwałego będącymi w dyspozycji Urzędu Gminy Włoszczowa i jednostek organizacyjnych
gminy Włoszczowa oraz Zarządzenia Nr 7/2021 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami
rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji informuje, iż posiada następujące
zbędne oraz zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży:

lp.

Nazwa składnika
majątku

1

Solarium leżące

2

Solarium stojące

Marka, rok
produkcji

Ultrasun
International E
rok produkcji
2008-2009
Ultrasun
International E
rok produkcji
2009-2010

Wartość
jednostkowa
składnika
majątku
brutto w zł

500,00

5 000,00

Majątek
zbędny /
zużyty

Stan
techniczny

zbędne

niesprawne

zbędne

sprawne

Szczegółowy opis ww. składników majątkowych znajduje się w załączniku Nr 1
1. Oferty pisemne należy składać w terminie do 27 maja 2021 r.
2. Informacje dotyczące składników majątkowych można uzyskać w dni robocze
w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu 41 333 51 00.
3. Urządzenia znajdują się na terenie Basenu NEMO Włoszczowa , ul. Wiśniowa 43 i można
je obejrzeć w dniach 14 – 26 maja 2021r w godz. 9.00 do 15.00 po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu pod nr 41 333 51 00.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej sprzedawanego składnika majątku ruchomego po zaokrągleniu w górę
do pełnych złotych.
5. Wadium wnosi się wyłącznie bezgotówkowo na konto nr 10102026290000900202364834
w terminie do 25 maja 2021 r. do godz. 12.00 ( datą uiszczenia wpłaty jest data uznania
rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty).
6. Wadium złożone przez oferentów którzy nie wygrali, zwraca się w terminie do 7 dni,
odpowiednio od dnia wygrania przetargu lub jego zamknięcia.
7. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się w poczet ceny.

8. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyla
się od zawarcia umowy sprzedaży.
9. Ofertę zakupu stanowi załącznik Nr 2.
10. Cena oferowana nie może być niższa od ceny wywoławczej.
11. Oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Sprzedaż składników majątkowych –
27 maj 2021 r.” należy wskazać adres ; Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 43, 29-100 Włoszczowa najpóźniej do 27 maja 2021 r. godz. 12.00.
Decyduje data wpływu do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie.
12. Komisja odrzuca oferty, które zostały złożone po terminie lub w niewłaściwym miejscu
bądź gdy nie zawierają wymaganych danych i dokumentów.
13. Komisja wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
14. Po zatwierdzeniu protokołu sporządzany jest dokument sprzedaży, który nabywca
zobowiązany jest opłacić w terminie nie dłuższym niż do dnia wskazanego w
dokumencie.
15. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny
nabycia.
16. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
bez podania przyczyny.

Załącznik Nr 1
do Ogłoszenia o sprzedaży, zbędnych składników
majątku ruchomego OSiR

SOLARIUM STOJĄCE ULTRASUN INTERNATIONAL E
Model: Q154 x 1000W MP RBM Art. Nr 15
Nr serii: 15090135258 Mfg. M – Y: 01-09
Volt: 3 x 400 V – NPE I 50 Hz
Power: 1300 Watt UV – Typ – 4
Produkcja 2009 – 2010
Solarium stojące jest sprawne pod względem technicznym i elektrycznym.
Gotowe do użytkowania. Przegląd ważny do dnia 31.08.2021 r.
SOLARIUM LEŻĄCE ULTRASUN INTERNATIONAL E
Model: Q15/4 x 1000W MP RBM,
Nr serii: 15090135258 Mfg. M – Y: 01-09
Volt: 3 x 400 V – N-PE, I 50 Hz
Power: 1300 Watt UV – Typ – 4
Produkcja 2008 – 2009 rok
Magnum Power stwierdzono, iż solarium ma uszkodzoną płytę główną elektryczną,
która odpowiada za całe oprogramowanie.
SOLARIUM jest niesprawne pod względem elektryczno-elektronicznym, z brakiem
jakiejkolwiek możliwości zastosowania oryginalnych części, które gwarantują bezpieczeństwo
dla osób korzystających.

Załącznik Nr 2
do Ogłoszenia o sprzedaży, zbędnych składników
majątku ruchomego OSiR

……………………………………………
……………………………………………..
(dane oferenta występującego o zakup
składnika rzeczowego majątku ruchomego)

Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie

OFERTA ZAKUPU
1. Składam ofertę na kupno:

Lp.

Nazwa przedmiotu

Cena zakupu
brutto w zł

1
2

2. Oświadczam, że znane mi są zasady sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego
organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, które akceptuję.
3. *Oświadczam, że zapoznałam/em się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży
i nie wnoszę zastrzeżeń.
*Oświadczam, że świadomie zrezygnowałam/em z oględzin przedmiotu sprzedaży
i ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

……………………………………………
(miejscowość i data / czytelny podpis / pieczątka )

*niepotrzebne skreślić

