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brak	wpisu	z	powodu	na	pracę	w	trybie	zdalnym	

Na	 podstawie	 Rozporządzenia	 Rady	 Ministrów	 z	 dnia	 21	 października	 2019	 r.	 w	 sprawie	
szczegółowego	 sposobu	 gospodarowania	 składnikami	 rzeczowymi	 majątku	 ruchomego	
Skarbu	 Państwa	 (Dz.U.	 z	 2019	 r.	 poz.	 2004),	 zwanego	 dalej	 „Rozporządzeniem”,	 ZPSM	 im.	
Fryderyka	 Chopina	 w	 Warszawie	 informuje,	 iż	 posiada	 składniki	 majątku	 ruchomego	 do	
zagospodarowania	w	drodze	sprzedaży	na	wolnym	rynku.		
	

1. Sprzedaż	 składników	 majątku	 ruchomego	 odbędzie	 się	 zgodnie	 z	 treścią	 w/w	
Rozporządzenia	
oraz	na	podstawie	wartości	jednostkowej	podanej	w	wykazie	stanowiącym	załącznik	nr	1.		

2. Składanie	dokumentów:	
a. należy	wypełnić	wszystkie	punkty	załącznika	nr.	2		
b. dokumenty	dostarczyć	należy	do	placówki	ZPSM	przy	ul.	Bednarskiej	11	 i	złożyć	w	

sekretariacie.	
c. termin	składania	upływa	w	dniu	22	maja	2020r.	o	godzinie	10:00		

3. Rozstrzygnięcie	postępowania	odbywać	się	będzie	w	obecności	oferentów	bezpośrednio	po	
przeanalizowaniu	 dostarczonych	 ofert.	 Wybrana	 zostanie	 ta	 oferta,	 która	 zawiera	
najwyższą	cenę	nie	niższą	niż	proponowana	cena	wywoławcza.	W	przypadku	ofert	o	takiej	
samej	 proponowanej	 wartości	 sprzedający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 kontynuowania	
przetargu	 w	 postaci	 ustnej	 licytacji	 pomiędzy	 zainteresowanymi	 oferentami	 po	 otwarciu	
ofert	i	stwierdzeniu	wystąpienia	takiej	potrzeby.	Ceną	wywoławczą	określająca	rozpoczęcie	
licytacji	jest	cena	z	ofert.	Zachowane	zostają	warunki	postąpienia	licytowania.	Prowadzący	
licytację	 po	 trzecim	 ogłoszeniu,	 zamknie	 przetarg	 i	 udzieli	 przybicia	 oferentowi,	 który	
zaoferował	najwyższą	cenę.	

a) Mienie	 będzie	 wydane	 podmiotowi	 który	 złoży	 najkorzystniejszą	 ofertę	 po	 opłaceniu	
wystawionej	przez	ZPSM	Faktury	VAT	

b) Odbiór	urządzenia	w	ustalonym	terminie	dokonuje	zainteresowana	osoba	na	własny	koszt,	
własnym	 środkiem	 transportu.	 Wraz	 z	 urządzeniem	 przekazane	 zostaną	 dokumenty	
/DTR/,	jeżeli	takowe	posiada	

5. Organ	 zastrzega,	 że	 przysługuje	 mu	 prawo	 zamknięcia	 tego	 przetargu	 bez	 wybrania	
którejkolwiek	z	ofert,	bez	podania	przyczyn	

6. Odrzucenie	oferty	może	nastąpić	gdy:	
a) Oferta	która	zostanie	złożona	po	wyznaczonym	terminie	lub	w	niewłaściwym	miejscu	przez		

oferenta	zostanie	odrzucona	
b) Oferta	która	nie	zawiera	danych	i	dokumentów,	o	których	mowa	w	punkcie	3,	lub	dane	są	

niekompletne,	 nieczytelne	 lub	 budzą	 inną	 wątpliwość,	 zaś	 jej	 uzupełnienie	 lub	 złożenie	
wyjaśnień	mogłoby	prowadzić	do	uznania	jej	za	nową	ofertę.		

Bolesław	Scholl		
Podpis	elektroniczny	wymuszony	pracą	zdalną.		

 L. Dz. ………. /…………. 
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ZAŁACZNIK	NR	1	
	

Lista	sprzętów	i	urządzeń	:		

L.p.	 Rodzaj	 Nazwa	 Ilość	 Rok	
produkcji	

Cena	
wywoławcza	
zł	brutto	

Miejsce	
posadowienia	

1.	 Instrument	 Klawesyn	
Ammer	

1	 Brak	danych	 100	 <		……….	 Bednarska	11		
Warszawa	

	

Klawesyn	 marki	 AMMER.	 Instrument	 dwumanuałowy	 wyprodukowany	 w	 latach	
siedemdziesiątych	 ubiegłego	 stulecia	 w	 Niemieckiej	 Republice	 Demokratycznej	 fabryce	 VEB	
Möbelkombinat	 Eisenach.	 Instrument	 nie	 był	 używany	 od	 co	 najmniej	 10	 lat,	 a	 wcześniej	 służył	
uczniom	 jedynie	 do	 nauki	 strojenia	 klawesynów.	 Wyregulowanie	 jego	 mechanizmu	 z	 powodu	
niestabilności	rozłożenia	skoczków	w	metalowym	sicie	względem	strun	mocowanych	w	drewnianej	
konstrukcji	 jest	 praktycznie	 niemożliwe.	 Plastikowe	 skoczki	 z	 nieoryginalnymi	 piórkami	 są	 złej	
jakości.	Płyta	rezonansowa	ma	liczne	pęknięcia	w	miejscach	wrażliwych	co	skutkuje	niemożnością	
nastrojenia	 dużego	 zakresu	 dźwięków.	 Kołki	 stroikowe	 nie	 zapewniają	 trwałego	 nastrojenia	
instrumentu.	Ewentualny	kosztowny	remont	sprowadziłby	się	do	jego	przebudowy	i	nie	przyniósłby	
żadnego	pozytywnego	efektu.	Konstrukcja	 instrumentu,	walory	brzmieniowe,	wymiary	 i	 ciężar	 są	
dodatkowymi	powodami	 jego	nieprzydatności	 zarówno	do	pracy	 koncertowej	 jak	 i	 dydaktycznej.	
Instrument	stoi	w	przestrzeni	użytkowej	szkoły	na	boku	od	kilku	lat.		
Z	 powodu	 obostrzeń	 obejrzenie	 instrumentu	 możliwe	 jest	 w	 ograniczonej	 formie	 i	 tylko	 po	
uprzednim	wcześniejszym	umówieniu.		
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ZAŁĄCZNIK	NR	2	

………………………………………………………………………..……………………………..	
																												IMIĘ	I	NAZWISKO	/	NAZWA	FIRMY		

……………………………………………………..….…………………………………………….	
																								ADRES	ZAMIESZKANIA	/	ADRES	FIRMY		

………………………………………………………..……….…………………………………….	
																																													KOD,	MIASTO		

………………………………………………………….……………………………………………	
																					TEL.	DANE	KONTAKTOWE	ADRES	e-mail.		

………………………………………………………………..………………………………………	
																																															NIP	(	dla	firm	)	

Dyrektor	ZPSM	im.	Fr.	Chopina	w	Warszawie		

Bednarska	11	00-310	Warszawa		

	

WNIOSEK	O	ZAKUP	SKŁADNIKÓW	MAJĄTKU	RUCHOMEGO	
W	nawiązaniu	do	informacji	umieszczonych	na	stornie	internetowej	ZPSM,	dotyczących	sprzedaży	

składników	majątku	ruchomego,	informuję,	że	jestem	zainteresowany/a	nabyciem	niżej	
wymienionych	przedmiotów:		

Lista	sprzętów	i	urządzeń	:		

L.p.	 Rodzaj	 Nazwa	 Ilość	 Rok	
produkcji	

Cena	
wywoławcza	
zł	brutto	

Miejsce	
posadowienia	

1.	 Instrument	 Klawesyn	
Ammer	

1	 Brak	danych	 				100							<		……….	 Bednarska	11		
Warszawa	

Oświadczam,	ze	osobiście	zapoznałem/zapoznałam	się	ze	stanem	technicznym	przedmiotu,	którym	
jestem	zainteresowany/a	i	nie	będę	wnosił/wnosiła	zastrzeżeń	przy	jego	odbiorze,	również	w	
przypadku	rezygnacji	z	jego	wcześniejszych	oględzin.	Jednocześnie	zobowiązuje	się	do	zapłacenia	
kwoty	za	w/w	przedmiot	w	ciągu	7	dni	od	dnia	powiadomienia	mnie	o	pozytywnym	rozpatrzeniu	
mojego	wniosku	i	otrzymaniu	prawidłowo	wystawionej	FV.		

	

Cenę	brutto	którą	proponuję:	…………………………………..	
	

	

	

Data:	…………………………………..Podpis	………………………………………………………………	


