
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Lubsko, 21.10.2021 r.  

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku 

 

Zaprasza osoby fizyczne i prawne zainteresowane nabyciem zbędnych i zużytych składników 

majątku mienia Ośrodka Sportu i Rekreacji, do składania ofert pisemnych w drodze przetargu 

ogłoszonego w trybie i na zasadach art. 70.1 do 72.1 K.C. oraz na podstawie Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi 

majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) 

Przedmiotem sprzedaży są:  

Lp. Przedmiot sprzedaży Cena wywoławcza 

brutto 

1 Scena z zadaszeniem i podestem 

scenicznym o wymiarach 6 m x 8 m; 

wysokość podestu 1m. 

2.000,00 

   

 

 

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W LUBSKU 

 

 

ul. Bohaterów 3d                                                                                            e-mail: osir@lubsko.pl 

68-300 Lubsko                                                                                           http://www.osir.lubsko.pl 

tel. 68 372-21-21                                                                                              NIP 928-207-52-77                                                                                                                                    

fax 68 372-21-31                                                                                             REGON 080999613 
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Podlegające sprzedaży składniki mienia ( poszczególne elementy sceny) można oglądać na terenie  

OSiR przy ul. Sportowej 48 w dniach  25.10.2021 – 04.11.2021    w godz.  8-12  po wcześniejszym 

umówieniu telefonicznym -  68 372 21 21. 

Oferty należy składać do  04.11.2021 r. do godz. 10.00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy  

ul. Bohaterów 3d w sekretariacie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Scena” 

Należy dołączyć:  

1. Oświadczenie – załącznik nr 1 

2. Formularz oferty – załącznik nr 2 

 

Część jawna konkursu, podczas której nastąpi otwarcie ofert odbędzie się w dniu   04.11.2021 r.   

 o godz. 11.00 w sali konferencyjnej OSiR. Podczas części jawnej  Komisja sprawdzi kompletność 

złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty, przyjmie wyjaśnienia lub oświadczenia 

zgłoszone przez oferentów, zweryfikuje oferty a następnie wybierze oferenta, który zaoferował 

najwyższą cenę. 

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący konkurs kontynuuje 

przetarg w formie licytacji. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do:  

• Swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę 

• Odwołania przetargu lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru – nie podając 

przyczyny 

 

Ustalony nabywca zobowiązany jest wpłacić całą cenę za nabyty sprzęt w dniu sprzedaży w kasie 

Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Bohaterów 3d. nabyty sprzęt zostanie wydany po okazaniu 

dowodu wpłaty. Zakupiony sprzęt będzie przekazany protokołem zdawczo – odbiorczym w dniu 

zapłaty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


