Warszawa, 19.11.2019

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 8 sztuk
foteli wypoczynkowych tapicerowanych OFFECCT FLOAT HIGH

1. Opis przedmiotu sprzedaży
Fotel wypoczynkowy
Ilość: 8 sztuk
Wymiary: długość 90 cm x szerokość 90 cm x wysokość 130cm,
Wysokość siedziska: 43 cm,
Tapicerka: część wewnętrzna i poduszki w kolorze niebieskim, obudowa - tapicerka
w kolorze ciemnoszarym.
Zdjęcie w załączeniu do ogłoszenia.

2. Cena wywoławcza sprzedaży oferowanego fotela (1 szt.) wynosi: 1.230,00 zł
brutto (słownie: tysiąc dwieście trzydzieści złotych) tj. 1 000 zł netto plus 23% Vat.

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

4. Istnieje możliwość kupna pojedynczych foteli lub dowolnej liczby foteli
przeznaczonych do sprzedaży.

5. Oferent dokona odbioru załadunku i transportu foteli we własnym zakresie.
Sprzedający umożliwi Oferentowi wjazd na teren parkingu samochodem
dostawczym oraz udostępni windę towarową, z której Oferent będzie mógł
skorzystać.

6. 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.

7. Fotele można obejrzeć od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 25.11.2019, w dni
robocze, - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oglądania. Osoba
do kontaktu: Agnieszka Żurowska-Lorentz, tel. 600 475 757

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup Foteli
wypoczynkowych tapicerowanych OFFECCT FLOAT HIGH”.

9. Ofertę należy przygotować zgodnie z treścią załącznika nr 1, zamieszczonego
poniżej przedmiotowego ogłoszenia.

10. 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);



deklarowaną liczbę foteli do kupienia ;



oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży;



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

11. Termin składania ofert: do dnia 26.11.2019 do godziny 17:00

12. Oferty należy składać - pisemnie (osobiście, za pośrednictwem operatora
pocztowego lub firmy kurierskiej) w siedzibie Sprzedającego: ul. Anielewicza 6, 00157 Warszawa, sekretariat III piętro - godziny pracy sekretariatu Zamawiającego:
od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w
godzinach od 9:00 do 14:00.

13. Ogłoszenie wywiesza się w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich, ul.
Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa na tablicy ogłoszeń przy wejściu
administracyjnym budynku, oraz m.in. na stronie internetowej www.polin.pl oraz
www.olx.pl.

14. Otwarcie ofert zostanie dokonane dnia 27.11.2019 godz. 12:15, po czym
Sprzedający poinformuje telefonicznie Oferentów, których oferty zostały przyjęte i
upubliczni wynik wyboru na stronie internetowej www.polin.pl .

15. Odbiór zakupionych foteli 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.

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 foteli wypoczynkowych
tapicerowanych OFFECCT FLOAT HIGH składam ofertę na zakup:

Lp.

1.

Nazwa towaru

Ilość

Cena

Wartość brutto (ilość

jednostkowa

x cena jednostkowa

brutto

brutto)

Fotel OFFECCT FLOAT
HIGH

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

