
Ogłoszenie z dnia 25.01.2011r 
o zbyciu zuŜytych składników mienia ruchomego  

Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie  
ul . Kosmonautów 78  

w drodze przetargu pisemnego  
 

 
1. Posiadamy przeznaczone do zbycia zuŜyte składniki mienia ruchomego:  
    - Prasowalnica PE -3   rok prod. 1989   nr fabr. 2218    
      Stopień zuŜycia: miejscowo  skorodowana obudowa,  zuŜyte poszycie magla,  
                                  wytarty filc, przepalone  niektóre grzałki.   
      Cena wywoławcza – 2500 zł 
    -  Pralnica czołowa PCE-15,2  rok prod. 1995  nr.fabr  2255   
       Stopień zuŜycia : miejscowo  skorodowana obudowa, przepalone niektóre grzałki.  
       Cena wywoławcza – 1500 zł  
    -  Pralnica czołowa PCE-15,2 rok prod. 1994 nr.fabr 21 58  
       Stopień zuŜycia –  miejscowo  skorodowana obudowa, przepalone niektóre grzałki.  
       Cena wywoławcza  - 1500 zl.  
  2. Jednostki organizacyjne i osoby fizyczne zainteresowane nabyciem w/w sprzętu  
       mogą zgłaszać pisemnie oferty do dnia 15.02.2011 r do godz.10,00 na adres  
       Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie  
       ul. Kosmonautów 78  podając:  

a) nazwę, adres i telefon składającego ofertę, odpis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji  
działalności gospodarczej ( jeśli dotyczy) lub nr dowodu osobistego,  

b) nazwę składnika majątku,  
c) ofertę cenową, brutto która nie moŜe być niŜsza od ceny wywoławczej,  
d) najpóźniej do dnia otwarcia ofert osoby zainteresowane zobowiązane są do uiszczenia 

wadium na rachunek  nr 54 1240 1503 1111 0010 0169 6803 
      Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie  

w Lublinie ul. Kosmonautów 78 lub płatne w kasie Domu w kwocie  poz 1 – 150 zł,  
poz 2 i 3 – po 100 zł  

          3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu  15.02.2011 r o godz. 10,15 w siedzibie Domu.  
               Kryterium przetargu jest uzyskanie przez Dom najwyŜszej oferowanej ceny brutto.  

4. W przypadku gdy wpłyną dwie lub więcej ofert o tej samej cenie a nie wpłynie   
oferta  od nich wyŜsza zostanie przeprowadzona dodatkowa licytacja ustna  
w dniu otwarcia ofert.  

5. Stan techniczny majątku został ustalony na podstawie wyceny wewnętrznej.  
6.   Sprzęt moŜna oglądać w siedzibie Domu w godzinach od 8,00 do 14,00  po  
      uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.  
7. Osobami uprawnionymi do kontaktów są ElŜbieta Krawczyńska ,Paweł Łobejko  

tel 81 466-55-70 w 33 
8. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie nie  

ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzętu i nie udziela gwarancji.  
9. Wydanie sprzętu nastąpi po dokonaniu zapłaty w terminie do 7 dni od dnia   

podpisania umowy.  
10. Odbiór sprzętu następuje na koszt nabywcy.  
11. Do niniejszego ogłoszenia załącza się wzór umowy.  
12. ZłoŜenie ofert oznacza, iŜ oferent zapoznał się z warunkami licytacji .  
13. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie  

zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia przetargu bez podania przyczyny. 
 

                                                                                                Dyrektor  
                                                                                            Jacek Jabłczyński  
 
 
 



 
 
 

UMOWA  SPRZEDAśY  
 

Zawarta w dniu ………………………………  w Lublinie  
pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie  
NIP 9461183256, Regon 430400577, reprezentowanym przez:  
Dyrektora  - Jacka Jabłczyńskiego, zwanym dalej „ Sprzedawcą”  
a ………………………………………………………………………………………………………….  
NIP …………………………. Regon …………………………. KRS ……………………………….  
nr  dowodu osobistego ………………………………………..  
reprezentowanym przez ……………………………………….  
zwanym dalej „Kupującym”,  

§ 1  
1.Na podstawie przeprowadzonej pisemnej licytacji ofertowej Kupujący nabywa od Sprzedawcy  

         następujące składniki majątku ruchomego, zwane dalej „Sprzętem”………………………………  
         Łączna wartość sprzętu wynosi: ……………………………… zł brutto   
         ( słownie : ………………………………………………………………………………………………) .   
      2. Sprzedawca oświadcza, iŜ jest upowaŜniony do sprzedaŜy sprzętu na podst. Zarz. Nr  90/2010  
          Prezydenta Miasta Lublina z dnia 12.02.2010 roku.  
 

§  2  
1. Kupujący oświadcza, Ŝe zapoznał się z informacjami przedstawionymi podczas licytacji   
    ofertowej , a takŜe ze stanem technicznym sprzętu i nie zgłasza Ŝadnych zastrzeŜeń co do   
    pracy, wyglądu i jakości sprzętu.  
2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzęt i nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte.  
 
                                                                         §  3  
Sprzęt o którym mowa  w § 1 zostanie wydany kupującemu po otrzymaniu przez Sprzedawcę  
zapłaty  na konto lub po dokonaniu przez kupującego zapłaty gotówki w kasie Sprzedawcy.  
 
                                                                          §  4  
1. Wszelkie opłaty do wydania i odbioru sprzętu jego ubezpieczenia lub rejestracji obciąŜają  
    Kupującego.  
2. Wszelkie zmiany niniejszej  umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.  
3. W sprawach nie uregulowanych mają  zastosowanie  przepisy Kodeksu cywilnego.  
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.  
5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacja niniejszej umowy będą rozstrzygane przez  
    Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.  
 
   
   SPRZEDAWCA:                                                                    KUPUJĄCY: 


