
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

NA SrRZEDAż znąoNnco MAJĄTKU RucHoMEGo

MIEJ§KIEGO OŚnOnXł SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI
II postępowanie przetargowe

l, Niazwa i siedziba organizatora przetargu:

Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie

Ul. S za fera 7,71-245 Szczecin
fax:91 422 37i8lub tel.91 4223427

2, u:

Przetarg zostanie przeprowadzony na terenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego
przy ul. Litewskiej w Szczecinie, w dniu 23.07.2019r. o eodz. l0:00.

3, Mieisce i termin. w którvm można obeizeć sprzedawane skladniki maiatku
ruchomego:

Składniki majątku będące przedmiotem przetargu można obejrzeć:

- na terenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej w dni robocze w
godz. 11:00 do 13:00.
- sprzęt znajduje się w stanie zdemontowanym.

Szczegółowe informacjó na temat składnikó w można uzyskać pod nr tel. 5l9 352 8l1,
osoba do kontaktu - p. Elżbieta Małysz.

4, Rodzai. typ. ilość składników maiątku ruchomeeo:

Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaĄ;

opis wspólny :

Sprzęt używany. Ocenę aktualnego stanu technicznego pozostawia się zainteresowanym.

5, warunki przystapienia do przetargu.

WaruŃiem przystąpienia do przelargu jest złożenie pisemnego, lub mailowego
zawiadomienia o przystąpieniu do przetargu na adres organizatora bez wnoszenia
wadium.

PŁ

Lp. Nazwa producent Typ i marka numer Ilość

l Atlas A_l-F l58l
1

2 Atlas A-2-F l583
1

3 Atlas A_14_F l58
1

4 Ławka L-13 l586
1



6. Cena wywolawcza.

Proponowana cena wywoławcza:

1. Poz. Nr l
2. Poz, Nr 2

3. Poz. Nr 3

4, Poz. Nr 4

-200,- PLN, (słownię: trzysta)

-200.- PLN (słownie: trzysta)

-200,- PLN (słownie: trzysta)

-50.- PLN (słownie: pięćdziesiąt)

1

przetargu:

Pismo powinno zawierać:
l) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;

3) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do zgłoszenia
doiącŻyć aktualny odpis z właściwego rej estru, wystaw iony n ie wcześn iej n iż
6 miesięcy przed upływem termin złożenia zawiadomienia o przystąpieniu do

przetargu, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalnoŚc
gospodarczą informacjeo wpisie do CEIDG.

Komisja przetargowa odrzuci zawiadomienie jeżeli nie zawiera danych i

dokumentów o których mowa \ł pkt. 7 niniej szego ogłoszenia.

8. Termin. mieisce i tryb złożenia zgloszenia.

Zawiadomienie o przystąpieniu do przetargu winno wpĘnąć do organizatora przetargu do dnia

22.0'/ .ż0l9r. do godz. l5.0.0 pocztą elektroniczną lub listownie na adres:

Miej ski Ośrodek Sportu, Rekreacj i i Rehabilitacj i w Szczecinie
Ul. Śzafera 7,71-245 Szczecin, e-mail: mosrir@mosrir, szczecin, pl

s.

"ł///

10. Termin zawarcia umowy sprzedaŻy.

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi z osobą która zaoferowała naj wyższą cenę

podczas aukcj i ustnej.

b. Nabywca jest zobowiązany podpisaó umowę i zapłacić cenę nabycia w terminie ntę

dłuższym niż 14 dni od daty przetargu.

c. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłacęniu

ceny nabycia.

d. Sprzedawca zasIrzega sobiewłasność składnika majątku ruchomego do chwili
iiszczenia pr zez Kupuj ące go całkowitej ceny nabyc ia,

e.WszystkiekosztyzwiązaneznabyciemprzedmiotusprzędaŻyponosiw.całości
Kupujący.

l1. Inne informacie.

a. Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki

niniejsiego regulaminu a w przypadku nabycia składnika majątku ruchomego, na

który ,aófe.oł ał nalvłyzszĘ cenę, że nie będzie rościł zadnych pretensji do

sprz;dawcy zwięanych r. itun.lrr technicznym składnika majątku ruchomego i

wryrńa zgodę na wyłączenie rękojmi,
b, Komisja przetargowa wybierze Óferenta, który zaoferuje M:Wższą cenę podczas

aukcji ustnej. Cina sprzĆdaZy nie może byó tliższa od ceny wywóławczej
2



c.
d,

Postąpienie ceny podczas aukcji ustnej wynosi 50,- PLN,
Umowę uznaje się za za\^łartą chwilą ostatniego przebicia najwyższĄ cely.
Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska Strony stanowią

informację publiczną w.rozumieniu art. l ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie

do informacji publicznej (Dz. U, z 20I4t., poz.782) i podlegają udostępnieniu na

zasadach, i w trybie, okeślonym w ww. ustawie.

ł/


