
   

   

Warszawa, 22.04.2020 

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY 

 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN  

ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa 

 

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży, 

w drodze bezprzetargowej 1 sztukę  

Szafy chłodniczej Liebherr FKS 5002 

 

 

1. Opis przedmiotu sprzedaży 

Szafa chłodnicza 

Marka: Liebherr 

Model: FKS 5002 

Ilość: 1 sztuka 

Pojemność całkowita/użytkowa: 500 litrów 

Wymiary: szer.75xgł.71xwys.152cm 

Kolor: Biały, drzwi przeszklone 

Charakterystyka: automatyczne odszraniane, zakres temperatur : +2, +10°C, oświetlenie 

wewnętrzne 

Stan: dobry, używana (w eksploatacji od 2014 roku) 

Zdjęcie w załączeniu do ogłoszenia.  

 

 

2. Cena wywoławcza sprzedaży oferowanej szafy (1 szt.) wynosi: 662 zł brutto (słownie: 

sześćset sześćdziesiąt dwa złote) tj. 538.21 zł netto plus 23% Vat.  

 

3. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.  

 

4. Oferent dokona odbioru załadunku i transportu szafy chłodniczej we własnym zakresie.  

Sprzedający umożliwi Oferentowi wjazd na teren parkingu samochodem dostawczym oraz 

udostępni windę towarową, z której Oferent będzie mógł skorzystać. 

 



   

   

5. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało jednakową najwyższą cenę, procedura 

sprzedaży będzie kontynuowana w formie aukcji między tymi oferentami. Sprzedawca 

przekaże stosowne zawiadomienie zainteresowanym oferentom, w szczególności 

informacje o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji. 

 

6. Ofertę należy przesłać mailem, w tytule maila należy wpisać „Oferta na zakup szafy 

chłodniczej Liebherr”. Adres mailowy do złożenia oferty: azurowska@polin.pl. 

 

7. Ofertę należy przygotować zgodnie z treścią załącznika nr 1, zamieszczonego poniżej 

przedmiotowego ogłoszenia. 

 

8. Oferta pisemna winna zawierać : 

 imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu oferenta, nr i seria dowodu osobistego, adres 

e-mail (w przypadku gdy Oferentem jest osoba fizyczna); 

 nazwę firmy wraz z adresem siedziby i telefonem Oferenta wraz z aktualnymi 

dokumentami potwierdzającymi rejestrację działalności, adres e-mail (w przypadku gdy 

oferentem jest osoba fizyczna); 

 oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży; 

 oświadczenie Oferenta, że ponosi koszty odbioru, transportu, ładunku i rozładunku. 

 

9. Termin przesyłania ofert: do dnia 28.04.2020 do godziny 12:00 

 

10. Ogłoszenie wywiesza się na okres 5 dni kalendarzowych na stronie internetowej 

www.polin.pl. 

 

11. Sprzedający, po wyżej wymienionym terminie składania ofert, poinformuje telefonicznie 

Oferentów, których oferty zostały przyjęte i upubliczni wynik wyboru na stronie 

internetowej www.polin.pl.  

 

12. Odbiór zakupionej szafy chłodniczej powinien nastąpić w terminie 7 dni od daty sprzedaży.  

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu należnej kwoty na 

rachunek bankowy wskazany w wystawionej przez Sprzedającego fakturze  VAT. 
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Załącznik nr 1 

 

OFERTA 

 

Imię i nazwisko / nazwa firmy: 

 

Adres: 

Nr NIP/nr i seria dowodu osobistego:  

Nr telefonu:  

Adres e-mail:  

 

 W odpowiedzi na ogłoszenie dot. sprzedaży szafy chłodniczej składam ofertę na zakup: 

 

Lp. Nazwa towaru Ilość 

 

Cena jednostkowa 

brutto 

1. Szafa chłodnicza Liebherr FKS 5002 1  

 

 

Oświadczam, że: 

 

a) zapoznałem/am się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży, 

b) poniosę koszty związane z odbiorem, załadunkiem, rozładunkiem i transportem 

zakupionego przedmiotu sprzedaży. 

 

 

 

 

Podpis Oferenta 


