
 

 

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A.  

ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin 

 

ogłasza III 

nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składników 

rzeczowych majątku ruchomego 

 

I. Opis przedmiotu przetargu: 

1. Przedmiot przetargu stanowią urządzenia techniczne: 

1.)  8500 FM DIGITAL AUDIO PROCESOR OPTIMOD (ORBAN) 

       - Model:           OPTIMOD – FM 

       - Typ:                 8500 HD 

       - Data zakupu: 03.07.2008 r. 

       - S/N                  2282-040 

       - nr. inw.            6-62-622-1059 

Procesor dźwięku S/N 2282-040 był używany w Radio Lublin w okresie 

od roku 2008 do roku 2018. W tym okresie czasu urządzenie pracowało 

poprawnie nie było naprawiane, jest 100% sprawne technicznie. Procesor 

obsługiwał antenę Radia Lublin S.A. W wyniku zmiany sposobu dosyłu 

sygnału do nadajnika ww. procesor nie znajduje zastosowania w rozgłośni. 

Może on jednak znaleźć zastosowanie w każdej stacji radiowej, zarówno 

internetowej jak i FM. 

Cena wywoławcza (minimalna): 4 300,00 zł brutto. 

 

 

2.) 8200/E3S ORBAN OPTIMOD FM ( Efekt cyfrowy) 

    - Model:             FM 8200 

    - Typ:                8200/E3S 

    - Data zakupu:   10.04.1995 r.  

    - S/N                 2698874 AF 

    - nr. inw.           6-62-622-224 

Procesor dźwięku S/N 2698874 AF  był używany w Radio Lublin w 

okresie od roku 1995 do roku 2008. W tym okresie czasu urządzenie 

pracowało poprawnie nie było naprawiane, jest 100% sprawne 

technicznie. Procesor obsługiwał antenę Radia Lublin. Może on jednak 

znaleźć zastosowanie w każdej stacji radiowej, zarówno internetowej jak i 

FM. 

Cena wywoławcza (minimalna): 2 460,00zł brutto. 

 

3.) KONSOLETA EMISYJNO-PRODUKCYJNA STUDER On Air 

2000  
   - Model:  Studer On Air 2000 M2 



   - Data zakupu: 2004 r. 

   - S/N 2289 

   - nr. inw. 6-62-622-793 

Konsoleta emisyjno-produkcyjna S/N 2289 była używana w Radio Lublin 

od roku 2004 do roku 2020. Konsoleta w trakcie pracy wyłącza się, po 

czym następnie uruchamia się. W związku z czym urządzenie należy 

traktować jako nie pełnowartościowe. 

Konsoleta składa się: 

- 1 moduł: 4 karty cyfrowe, 2 karty analogowe 

- 2 moduł: 3 karty wejść cyfrowych, 3 karty wejść liniowych 

- 3 moduł: 5 kart mikrofonowych, 1 karta  analogowa hex 

- moduł główny: 2 karty wyjść stereo cyfrowe, 2 karty wyjść stereo 

analogowe 

 Sprzedający do tej konsolety oferuje dodatkowe elementy konsolety takie 

jak: 

- 1 karta insert, 2 karta cyfrowe wejściowe,2 karta wejściowa stereo  

analogowa 

- 1 moduł centralny 

- 1 moduł sterujący nie kompletny 

- 6 tłumików 

- 2 mierniki poziomu 

- 7 zaślepek. 

Cena wywoławcza (minimalna)– konsolety Studer On Air 2000 S/N 

2289 wraz z dodatkowymi elementami wynosi: 5 750,00 zł brutto. 

 

4.) KONSOLETA EMISYJNO-PRODUKCYJNA STUDER On Air 

2000  
- Model:  Studer On Air 2000 M2/18/4 

- Data zakupu: 25.02.2002 r. 

- S/N 1363 

- nr. inw. 6-62-622-645 

Konsoleta emisyjno-produkcyjna S/N 1363 była używana w Radio Lublin 

od roku 2002 do roku 2020. Konsoleta jest w pełni sprawna technicznie, 

nosi ślady użytkowania. Do konsolety Sprzedający dołącza pulpit 

lektorski. 

Konsoleta składa się:  

- 1 moduł: 5 kart wejść liniowych, 1 karta analogowa hex 

- 2 moduł: 4 wejścia cyfrowe, 2 wejścia analogowe 

- 3 moduł: 6 wejść mikrofonowych 

- moduł główny:1 karta monitoringu, 4 karty wejść analogowych, 1 karta 

cyfrowa wejścia, 1 karta insert, 1 karta hybryda tel., 1 karta talk back.    

Cena wywoławcza (minimalna): 10 750,00 zł brutto. 

 

5.) KONSOLETA PRODUKCYJNA Amek Hendrix 

    - Model:           Amek Hendrix 



    - Data zakupu: 01.01.1994 r. 

    - S/N:               39271 

    - nr. inw.          6-62-622-133 

Konsoleta produkcyjna Amek Hendrix S/N 39271 była używana w Radio 

Lublin w okresie od roku 1994 do roku 2020. Obecny stan Konsolety 

wymaga kompleksowego przeglądu technicznego przez 

wykwalifikowanego specjalistę w tej dziedzinie, celem dalszego jej 

użytkowania. Sprzedający do oferowanej konsolety dołącza dokumentację 

techniczną.      

Cena wywoławcza (minimalna): 7 075,00 zł brutto. 

 

6.) Zasilacz trójfazowy UPS GALAXY 3000 Single unit/CF 30 kVA 

- Model: UPS Galaxy 3000 MGE UPS System 

- Data zakupu:  03.12.2003 r. 

- S/N:                734D36004 

- nr. inw.            6-62-611-753 

UPS Galaxy 3000 S/N 734D36004 był używany w Radio Lublin  

w okresie od roku 2003 do roku 2020. W roku 2012 został wymieniony 

komplet akumulatorów na akumulatory NPL 38-12. Wyświetla się 

komunikat uszkodzenie ładowarki.  

Cena wywoławcza (minimalna): 2 050,00 zł brutto 

 

II. Informacje ogólne 

1. W przetargu mogą wziąć udział osoby prawne, jednostki organizacyjne 

nie posiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne, które opłacą 

wadium. 

2. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie składniki rzeczowe stanowiące 

przedmiot przetargu, albo na jeden wybrany składnik. Oceniana będzie 

cena zaoferowana na poszczególny składnik rzeczowy. 

3. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt : 

Biuro Zarządu Radia Lublin S.A. tel. 81 536 42 41, e-mail: 

szymon.lejawka@radio-lublin.pl lub pok. 120 w budynku Radia Lublin 

S.A. od poniedziałku do piątku w godz.  8:00 - 14:00. 

4. Sprzęt oferowany do sprzedaży można obejrzeć od dnia 16.01.2022 r.  

w siedzibie Radia Lublin S.A. w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 2 po 

wcześniejszym uzgodnieniu  z Biurem Zarządu Radia Lublin S.A.: tel. 81 

5364273 lub 81 5364241.  

5. Zainteresowani zakupem wymienionych samochodów mogą do godz. 

12:00 dnia 01 lutego 2022 r. zgłaszać akces zakupu poprzez złożenie  

w Sekretariacie Radia Lublin S.A. – nr 207 zamkniętej koperty 

zawierającej zaoferowaną kwotę zakupu nie niższą od cen wywoławczych 

sprzętu:  

6. Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz adres i tel. kontaktowy 

osoby/firmy zainteresowanej nabyciem samochodów oraz napis o treści: 

mailto:szymon.lejawka@radio-lublin.pl


         „OFERTA ZAKUPU ………………………(nazwa sprzętu)  

7. Oferent jest związany ofertą 30 dni od terminu składnia ofert.  

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium  

w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika 

rzeczowego majątku ruchomego: 

1) 8500 FM DIGITAL AUDIO PROCESOR OPTIMOD (ORBAN)- 

wadium: 430,00 zł  

2) 8200/E3S ORBAN OPTIMOD FM ( Efekt cyfrowy)- 

wadium:246,00 zł 

3) KONSOLETA EMISYJNO-PRODUKCYJNA STUDER On Air 

2000- wadium 575,00 zł  

4) KONSOLETA EMISYJNO-PRODUKCYJNA STUDER On Air 

2000- wadium 1075,00 zł 

5) KONSOLETA PRODUKCYJNA Amek Hendrix- wadium  

707,50zł 

6) Zasilacz trójfazowy UPS GALAXY 3000 Single unit/CF 30 kVA- 

wadium 205,00 zł 

9. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto 

Banku Pekao S.A. Nr 42 1240 5497 1111 0000 5011 8205 z dopiskiem 

„Wadium w przetargu na sprzedaż  sprzętu ……………..(nazwa sprzętu) 

(*niepotrzebne skreślić) 

1) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty 

termin uznania rachunku Zamawiającego. 

2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert  

i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.  

3) Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, 

zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,  

a Oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na 

poczet ceny sprzedaży pojazdu.  

4) Oferty, które nie zostały zabezpieczone wadium w całości lub w części 

podlegają odrzuceniu   

5) Wadium przepada na rzecz jednostki organizacyjnej, jeżeli Oferent, 

którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. 

                    

III. Sposób przygotowania oferty 

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferent winien złożyć ofertę w formie pisemnej, na formularzu 

ofertowym i zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia.  

3. Do oferty należy dołączyć aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy 

przed złożeniem oferty, odpis z właściwego rejestru lub wyciąg  

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (jeżeli 

podmiot jest wpisany do rejestru lub CEiDG). Nie dotyczy osób 

fizycznych.  



4. Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub osobę przez niego 

upoważnioną. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub 

kopii notarialnie potwierdzonej. 

 

IV. Postepowanie przetargowe  

1. Przetarg dojdzie do skutku w stosunku do tych składników, na które 

wpłynie przynajmniej jedna ważna oferta z ceną wyższą lub równą cenie 

wywoławczej.  

2. Kryterium oceny ofert jest cena 100%. Jako najkorzystniejsza wybrana 

zostanie oferta, w której zaproponowano najwyższa cenę za dany sprzęt 

nie niższą niż jego cena wywoławcza. 

3. Jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, zostaną wezwanie 

do przedłożenia ofert dodatkowych. Ceny ofert dodatkowych nie mogą 

być niższe niż ceny ofert bazowych.  

4. Odrzucenie ofert następuję w przypadku złożenia oferty w sposób 

niezgodny z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu lub 

przez Oferenta, który nie wniósł wadium oraz w przypadku złożenia 

oferty po terminie. 

5. Oferent może zostać wezwany do uzupełnienia braków formalnych oferty 

w wyznaczonym terminie. 

6.  Sprzety zostaną sprzedane osobie/firmie, która zaoferuje najwyższą 

cenę jednakże nie niższą od ceny wywoławczej.  
7. Umowa zostanie zawarta z Oferentem w terminie  maksymalnie 7 dni od 

daty informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo: 

- odstąpienia od przeprowadzenia przetargu; 

- unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny. 

 

 

Lublin, dnia 14.01.2022 r.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  Załącznik Nr 1  

 

………………………..                                                                          ……………………….. 

/pieczątka firmowa/                                                                                  /miejscowość, data/ 

O f e r t a na zakup sprzętu 

  

PEŁNA NAZWA OFERENTA/ IMIĘ I NAZWISKO  
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ADRES:  

kod – pocztowy: …………………, miejscowość ………………………………… 

województwo ………………………………………   powiat:……………………………… 

ul. ………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej:……………………………………………………….. 

Strona internetowa:……………………………………………………….. 

Numer telefonu:…………………………………………………….. 

Numer faksu:……………………………………………………….. 

Numer REGON: ………………………………………………………….. 

Numer NIP:………………………………………………………….. 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na sprzedaż składników rzeczowych majątku- s , 

OFERUJĘ następującą cenę nabycia:  

 

Lp.  Składnik majątkowy Nr inwentarzowy Oferowana cena 

nabycia składnika 

brutto [PLN] 

1. 8500 FM DIGITAL AUDIO 

PROCESOR OPTIMOD (ORBAN) 

6-62-622-1059  

2 8200/E3S ORBAN OPTIMOD FM ( 

Efekt cyfrowy) 

6-62-622-224  

3 KONSOLETA EMISYJNO-

PRODUKCYJNA STUDER On Air 

2000 

6-62-622-793  

4 KONSOLETA EMISYJNO-

PRODUKCYJNA STUDER On Air 

2000 

6-62-622-645  

5 KONSOLETA PRODUKCYJNA 

Amek Hendrix 

6-62-622-133  

6 Zasilacz trójfazowy UPS GALAXY 

3000 Single unit/CF 30 kVA 

6-62-611-753  

 

1. Oświadczam, że: 

- zapoznałem się z Ogłoszeniem o  przetargu i akceptuję je bez zastrzeżeń 

- zapoznałem się ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnoszę z tego tytułu żadnych 

zastrzeżeń/ ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.* 



2. W przypadku wygrania przetargu zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach 

określonych przez Polskie Radio Lublin S.A., zapłaty ceny i odebrania samochodu na 

własny koszt i ryzyko z miejsca ich postoju. 

3. Oświadczam, że jest związany ofertą przez okres 30 dni o daty składnia ofert.  

4. Oświadczam/my, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym 

postępowaniu* 

* W przypadku gdy oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia Oferent  nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

5. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: 

…………………………………………………………………………………………. 

Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: 

……………………………………………………………………………………………… 

6. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów: 

……………………………………………………………………………………………… 
(tylko, jeżeli dotyczy – podać nazwę dokumentu, nr załącznika, nr strony) 

 

Niniejsza oferta oraz wszystkie jej załączniki są jawne i nie zawierają informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Udokumentowanie zasadności zastrzeżenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa przedkładam jako załącznik do oferty. 

* - Wraz z niniejszą ofertą składamy: 
 

                  Nazwa załącznika                                                nr strony 

1. ....................................................................................................                .............................. 

2. ....................................................................................................                .............................  

 

................................................................................ 

data i podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Egz. Nr 1  

 

UMOWA SPRZEDAŻY SPRZĘTU 

Zawarta w dniu …….. 2022r. w Lublinie pomiędzy Sprzedającym: 

spółką pod nazwą Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio             

Lublin” S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, płatnikiem VAT, 

o numerze NIP: 712-01-65-888, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin- Wschód w 

Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000130672, kapitał zakładowy: 1.217.300,00zł (z czego wpłacono 1.217.300,00 zł), 

reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Mariusza Deckerta, 

a 

Kupującym: 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy  jest sprzedaż sprzętu: 

Nazwa:  

      - Model:            

      - Typ:                  

      - Data zakupu:  

      - S/N                   

     - nr. inw.         

 

§ 2 

Sprzedający oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 

własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne 

postępowanie, którego przedmiotem jest ten sprzęt, że nie stanowi on również przedmiotu 

zabezpieczenia. 

 

§ 3 

1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę : zł brutto, słownie złotych : 00/100 

brutto. 

2. Zapłata za sprzęt zostanie dokonana przelewem na konto Sprzedającego podane na 

fakturze. 

3. W dniu zawarcia niniejszej umowy Sprzedający wystawi Kupującemu  fakturę VAT  

4. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień uznania środków na rachunku bankowym 

Sprzedającego. 

5. Z uwagi na wniesienie przez Kupującego wadium w wysokości zł  (słownie złotych: 

00/100), wpłacona kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny przedmiotu umowy. 

6. Sprzęt będący przedmiotem umowy staje się własnością Kupującego  

z chwilą uregulowania pełnej kwoty z tytułu zapłaty ceny. 

7. Warunkiem przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy jest dokonanie przez 

Kupującego zapłaty za całość przedmiotu umowy i przedstawienie Sprzedającemu 

dowodu tej zapłaty. 



8. Wykonawca oświadcza, że nie posiada/posiada statusu dużego przedsiębiorcy w 

rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 424). 

9. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 424). 

 

§ 4 

Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność sprzętu określonego 

 w  § 1 niniejszej umowy na kwotę określoną w  § 3 umowy, której otrzymanie Sprzedający 

kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór sprzętu. 

 

§ 5 

1. Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego sprzętu i nie wnosi do niego 

zastrzeżeń. 

2. Sprzedający nie udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży. 

3. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

sprzedaży. 

§ 6 

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń 

niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego. 

 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym 

zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 8 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla 

Sprzedającego i jeden dla Kupującego. 

 

            Sprzedający Kupujący 

 

 


