
PO.253.1.2022                            Lublin dnia 11.02.2022                                                            

 

Ogłoszenie Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio Lublin S. A.  
nr PO.253.1.2022 

Polskie Radio- Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A. 20-030 Lublin, ul. Obrońców 
Pokoju 2, działając zgodnie z „Zasadami zbywania i likwidacji składników rzeczowych majątku 
ruchomego oraz wartości niematerialnych i prawnych zaewidencjonowanych w „Radiu Lublin S.A.” 
wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 14/2021 Prezesa Zarządu Radia Lublin S.A. z dnia 17 maja 2021 r.– 
ogłasza pisemny przetarg publiczny (zbieranie ofert) na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych 
urządzeń. 
 

1. Monitory LCD LG 17” 1718S FLATRON - szt. 30 (rok produkcji 2007-2008) 
 

   Są to używane Monitory z kablami zasilającymi i sygnałowymi (VGA), sprawne techniczne, mogą 
posiadać niewielkie ślady użytkowania.  
Cena wywoławcza jednej sztuki: 24,40 zł netto, do tej kwoty zostanie doliczony podatek VAT. 
 

Więcej informacji : 
Dział Informatyki Radia Lublin S.A., tel. 81 5364380 lub 515 032 862,  
mail: artur.krol@radio-lublin.pl lub pok.125 w budynku Radia Lublin S.A. w  Lublinie, ul. Obrońców 
Pokoju 2. 
 

Monitory można obejrzeć i sprawdzić w siedzibie Radia Lublin S.A.  w dniach roboczych 
między godzinami 8-16 
 

Zainteresowani zakupem ww. urządzeń mogą do godziny 12:00 dnia 28.02.2021 r. zgłaszać 
akces zakupu poprzez przesłanie ofert na formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1) w zamkniętej 
kopercie na adres: Radio Lublin S.A., ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin z dopiskiem (oferta 
kupna na monitory). Oferty można także dostarczać osobiście pod wskazany adres, lub przesłać na 
mail: artur.krol@radio-lublin.pl 
W formularzu ofertowym należy wpisać imię nazwisko oraz adres i telefon kontaktowy osoby/firmy 
zainteresowanej nabyciem urządzenia, cena zakupu nie może być niższa od ceny wywoławczej. 

Monitory zostaną sprzedane w dniu 28.02.2022r. po godz. 12:00 osobie (osobom)/firmie 
(firmom), które zaoferują najwyższą cenę, jednakże nie niższą od ceny wywoławczej. W przypadku 
ofert z jednakową ceną o wyborze oferty decydować będzie data jej złożenia. 

Radio Lublin zastrzega sobie prawo:  
- odstąpienia od przeprowadzenia sprzedaży; 
- unieważnienia sprzedaży całości lub części bez podania przyczyny; 
- nie zwraca kosztów uczestnictwa w przetargu. 
 

Warunki postępowania dotyczące sprzedaży ww. urządzeń zawarte są w Załączniku Nr 1  do      
Zarządzenia Nr 14/2021 Prezesa Radia Lublin S.A. z dnia 17 maja 2021 r „Zasady zbywania i likwidacji 
składników rzeczowych majątku ruchomego oraz wartości niematerialnych i prawnych 
zaewidencjonowanych w Radiu Lublin S.A.” i są do wglądu w pokoju nr 125 (Dział Informatyki) 
Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio Lublin” S.A. 

Okres publikacji ogłoszenia: od 14.02.2022r. godz. 12:00 do 28.02.2022r. godz. 12:00 
 
Lublin dnia, 11.02.2022r. 
 
 



 

  Załącznik Nr 1  

 

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

/pieczątka firmowa/                                                                                  /miejscowość, data/ 

Oferta 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 ruchomego, 
OFERUJĘ następującą cenę nabycia: (minimalna cena wywoławcza wynosi 24,40 zł nett) 

 

Lp. Składnik majątkowy deklarowna ilość (szt.) Oferowana cena 
nabycia składnika 

netto (za 1 szt.) [PLN] 

1. Monitor LCD LG 17” 1718S 

FLATRON 

  

 

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 zapłaty ceny i odebrania sprzętu na własny 
koszt i ryzyko 

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

4. Oświadczam/my, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RO-
DO2 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. 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 

                                         

 

 


