
OGŁOSZENIE 
o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż składników majątku ruchomego 
stanowiącego własność Warsztatów Kultury w Lublinie   
  
I. Dane Organizatora przetargu: 
Warsztaty Kultury w Lublinie 
ul. Grodzka 5a 
20-112 Lublin 
NIP 712-327-43-71 
REGON 061474549 
Nr tel./fax (81) 533 08 18 
Adres strony internetowej www.wk.bip.lublin.eu 
Adres e-mail: sekretariat@warsztatykultury.pl 
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 17.00. 
 
II. Przedmiot przetargu:  
Sprzedaż składników majątku ruchomego stanowiącego własność Warsztatów Kultury  
w Lublinie: 
1. Zestaw nagłośnieniowy POLAUDIO o ogromnym zapasie mocy i znakomitych 

możliwościach brzmieniowych. Doskonale sprawdzają się w różnych gatunkach 
muzycznych zarówno podczas grania na żywo jak i przy imprezach z muzyką 
mechaniczną. Używane głównie w salach do obsługi spektakli teatralnych i koncertów. 
Zestaw składa się z: 

2.  

Zawartość zestawu Ilość sztuk 

Wzmacniacz mocy Powersoft M30D 2 

Kolumna głośnikowa typu satelita POLAudio SAT 
115 CX 2" ND 

2 

Kolumna basowa TP 118-1000 2 

Soundcraft Si Expression 3 w skrzyni transportowej 
Master Case + Procesor DSP Xilica XP-4080  

1 

Skrzynia transportowa Master Case na kołach 1 

 
 
Sprzęt jest w pełni sprawny, nosi jedynie ślady normalnego użytkowania. 
Cena wywoławcza wynosi: 25 000 zł. netto. 
 
 
III. Opis dodatkowych warunków przetargu:  
1. Oferent składając pisemną ofertę na określony przedmiot sprzedaży. 
2. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Organizatora przetargu o dodatkowe informacje 

dotyczące przedmiotu przetargu. Wniosek Wykonawcy o dodatkowe informacje powinien 
być skierowany na adres email: sekretariat@warsztatykultury.pl 

 
VII. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z przedmiotem przetargu:  
zainteresowani mogą zapoznać się z ruchomościami stanowiącymi przedmiot przetargu 
w terminie: do 28 października 2021 r. – w godzinach otwarcia Warsztatów Kultury w 
Lublinie, po telefonicznym uzgodnieniu (nr tel.600418184).  
 
VIII. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać w formie elektronicznej (e-mailem) na adres: 

mailto:sekretariat@warsztatykultury.pl
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sekretariat@warsztatykultury.pl lub p.zieniuk@warsztatykultury.pl 
 
Termin: 

do dnia 28 października 2021 r., do godz. 13.00 

 
1) Cena zakupu podana w ofercie wykonawcy to cena netto, do której zostanie doliczony 

podatek VAT o stawce 23%. 
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 

ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.  
3) Oferent może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
4) Oferta wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta w obrocie 

gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz 
przepisami prawa.  

5) Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymagane jest zastosowanie 
tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez 
zobowiązane osoby. 

 
IX. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA BEZ 
PODAWANIA PRZYCZYNY. 

 

Zatwierdził:    Dyrektor 

Warsztatów Kultury w Lublinie 

 

Grzegorz Rzepecki 
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