
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  

NA SPRZEDAŻ TELEBIMU RGB  250 CM  x   160 CM 

Znak sprawy: AK.241.29.2022 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej-Książnica Karkonoska 

Ul. Bankowa 27 

58-500 Jelenia Góra 

Tel. 75 75 228 84, 75 75 259 57 

meil: sekretariat@biblioteka.jelenia-gora.pl 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 

Oferty należy złożyć do dnia 30 czerwca 2022 r. do godz. 10.00 w siedzibie 

Sprzedającego Sekretariat  IIp.  

Otwarcie ofert nastąpi   w dniu 30 czerwca  2022 r. o godz. 10.15 w siedzibie  

Sprzedającego pok. 325. 

3. Miejsce i termin , w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku 

ruchomego: 

Telebim można obejrzeć w siedzibie Książnicy Karkonoskiej przy ul. Bankowej 27 w 

Jeleniej Górze 

Szczegółowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 75 75 228 84 wew. 

326 lub 75 75 259 57 wew. 326. 

4. Opis przedmiotu  objętego  postępowaniem: 

 telebim pełnoekranowy firmy RGB Technology o rastrze 25 mm wymiarach 

250 cm x 160 cm  wraz   z konstrukcją. Rok zakupu 2014 . 

 obsługa za pomocą komputera 

 na jednym module nie świeci obszar 4x4 piksele ( 8 cm x 8cm) 

 całość sprawna w momencie demontażu 

 wbudowana własna pamięć pozwalającą na niezależną pracę urządzenia 

 sterowanie bezprzewodowe ( Wi-Fi) 

 wysoka energooszczędność ( do 150W/m2) 

 czytelność w pełnym słońcu 

 wbudowany zegar, termometr i kalendarz 

 automatyczna regulacja jasności 

 możliwość pracy w trybie automatycznym, manualnym lub dobowym 

 gotowe efekty graficzne wbudowane w oprogramowanie sterujące  

 możliwość tworzenia spotów tekstowych i graficznych 

 

5. Wadium – nie dotyczy 

 

6. Cena wywoławcza – 7.000 PLN (słownie: siedem  tysięcy  zł. ) 
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7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta  w prowadzonym przetargu: 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi 

zawierać: 

 imię , nazwisko i adres lub nazwę ( firmę) i siedzibę oferenta, 

 oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, 

 oświadczenie oferenta ,że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu  

 oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji umowy sprzedaży  - w formularzu 

oferty 

8. Termin  , miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres ,w którym oferta jest wiążąca: 

Ofertę należy złożyć  w zamkniętej , nieprzeźroczystej kopercie  z opisem „Oferta  

przetargowa   na zakup  telebimu”. 

Ofertę należy złożyć do dnia 30 czerwca 2022 r. do godz. 10.00 w siedzibie 

Sprzedającego :     ul. Bankowa 27 , Jelenia Góra -  Sekretariat  IIp.  Pok. 202. 

Termin związania ofertą sprzedający określa na 7 dni. 

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez 

wybrania którejkolwiek  z ofert bez podania przyczyn. 

10. Inne informacje: 

 Przetarg jest prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów         

z dnia 21 maja 2010 r.  w sprawie sposobu  i trybu gospodarowania  

składnikami rzeczowymi majątku ruchomego 

 Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na 

wybrany pojazd objęty postępowaniem przetargu 

11.  Termin zawarcia umowy sprzedaży 

 Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową  

najkorzystniejszej oferty cenowej 

 Wydanie przedmiotu sprzedaży i zbycie praw własności nastąpi w chwili 

uregulowania  przez Kupującego ceny nabycia ( wpłata na konto 

sprzedającego) na konto Sprzedającego Bank Millenium  O/Jelenia Góra  

Nr konta 76 1160 2202 0000 0000 4562 3677 

lub w Kasie  Książnicy Karkonoskiej 

Załączniki do pobrania: 

1. Wzór  formularza ofertowego 

2. Wzór umowy 


