
Załącznik do zarządzenia nr 11/2010                                                               Lublin dnia 24.02.2021 r 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

Im. W. Michelisowej w Lublinie 

z dnia 10 maja 2010 roku 

         

 

 

 

 

                  Ogłoszenie o zbyciu zużytych składników mienia ruchomego  

Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej w Lublinie 

w drodze przetargu  

 

Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej w Lublinie informuje, iż posiada 

przeznaczone do zbycia zużyte składniki mienia ruchomego: 

1. Szczegółowa specyfikacja sprzętu przeznaczonego do sprzedaży wraz z 

opisem stanu technicznego i cenami wywoławczymi znajduje się w załączniku. 

2. Jednostki organizacyjne i osoby fizyczne zainteresowane nabyciem n/w 

sprzętu mogą zgłaszać  oferty na adres poczty poczta@dpsm.lublin.eu 

 do dnia 5 marca 2021 roku do godz. 10-00. 

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 może być niższa od ceny wywoławczej,  

e)   wygrywający przetarg będzie zobowiązany do zapłaty ceny ustalonej w 

drodze przetargu przed zawarciem umowy kupna – sprzedaży. 

3.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 marca  o godz. 10-00 w siedzibie Domu 

Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej w Lublinie ul. Archidiakońska 7 

Kryterium przetargu jest uzyskanie przez Dom Pomocy Społecznej najwyższej 

oferowanej ceny brutto. 

4.  W przypadku gdy wpłyną dwie lub więcej ofert o tej samej cenie a nie wpłynie  

oferta od nich wyższa zostanie przeprowadzona dodatkowa licytacja. 

5. Stan techniczny majątku został ustalony na podstawie wyceny wewnętrznej. 

6. Sprzęt można oglądać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w godzinach  

od 8.00 do 15.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

7. Osobą  upoważnioną do kontaktów jest p. Konrad Brzozowski pod numerem 

telefonu 81 466 55 55. 

8. Dom Pomocy Społecznej nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte 

sprzętu i nie udziela gwarancji. 

9. Wydanie sprzętu nastąpi po podpisaniu umowy oraz  dokonaniu wpłaty w 

terminie do 7 dni. 

10. Odbiór sprzętu następuje na koszt nabywcy. 

11. Do niniejszego ogłoszenia załącza się wzór umowy. 

mailto:poczta@dpsm.lublin.eu


12. Złożenie oferty oznacza, iż oferent zapoznał się z warunkami licytacji oraz z 

załączonymi dokumentami. 

13. Dom Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 

podania przyczyn. 

 

 

 

                                                                                                                Zastępca Dyrektora 

                                                                                                             Małgorzata Zembrzuska 
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                                                                                                                   Zastępca Dyrektora 

                                                       Małgorzata Zembrzuska 

 

 

Lp. Nazwa Ilość Nr oraz opis Cena wywoławcza 

1. Piec RETIGO  DA 

6 z podstawą 

1 DPS/EST/28/5/06 

Piec  z podstawą,  rok 

produkcji 2006, waga 115 kg, 

zasilanie elektryczne, 

uszkodzona sonda, niedrożny 

odpływ kondensatu  

(niebezpieczeństwo 

porażenia) , uszkodzony 

wentylator, wymiary gł. 

850mm, szer. 920 mm., wys. 

754 mm., 

400 zł 


