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Znak sprawy: S.233.3.2022.1                                                      Warszawa, 20 października 2022 r.   

 

Ogłoszenie                                                                                                                                                      

o zbędnych składnikach majątku ruchomego                                                                                           

Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo 

 

Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu 

Państwa (Dz.U. z 2022 poz. 998), Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st, Warszawy w Dzielnicy Bemowo, 

informuje o posiadaniu zbędnych składników majątku ruchomego, przeznaczonego do sprzedaży zgodnie 

z załączonym wykazem (załącznik nr 1). 

Jednostki organizacyjne, osoby fizyczne lub prawne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników 

majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 do ogłoszzenia, mogą składać pisemne oferty 

zawierające: 

a) dane oferenta w przypadku osób fizycznych (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania), 

natomiast w przypadku pozostałych podmiotów – nazwę, adres siedziby; 

b) telefon kontaktowy i adres mailowy; 

c) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą wraz z oferowanymi cenami; 

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku, lub, że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;  

e) dane będą przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego 

ogłoszenia. 

Zasady i termin składania ofert. 

1. Oferty, o których mowa powyżej należy kierować do Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. 

Warszawy w Dzielnicy Bemowo w terminie do dnia 03 listopada 2022 r., na podany poniżej adres 

do korespondencji: 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo  

    ul. Oławska 3a      

               01-494 Warszawa 
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2. Koperta powinna być oznaczona odpowiednim napisem „Oferta na zakup składników majątku 

ruchomego”. 

3. Składniki majątku ruchomego można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 

08:00 – 16:00, w Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40, 01-494 Warszawa, po uprzednim 

uzgodnieniu telefonicznym. 

4. Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów będą: 

• Pan Krzysztof Łochowski – Kierownik obiektu Hali Sportowej (tel. 502201825) 

• Obecny na zmianie Administrator obiektu Hali Sportowej (tel. 22 877-44-62) 

5. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 

6. Oferowana cena jednostkowa, nie może nie może być niższa od ceny jednostkowej brutto 

zamieszczonej w załączonym wykazie składników mienia przeznaczonych do sprzedaży. 

7. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej cenie na składniki majątku ruchomego, 

pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, 

której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach. 

8. Oferenci dopuszczeni do udziału w aukcji zostaną powiadomieni o terminie, miejscu i warunkach 

aukcji pocztą tradycyjną lub elektroniczną. 

9. Wszystkie koszty związane z nabyciem, odbiorem i transportem składnika majątku ruchomego 

ponosi nabywca. 

10. Nabywcy składników majątku ruchomego nie przysługuje prawo jego zwrotu. 

11. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty przez nabywcę ceny 

nabycia, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Załącznikiem do protokołu będzie 

potwierdzenie wpłaty, oraz faktura VAT wystawione przez pracownika Działu Księgowości.  

12. Demontaż składników majątku ruchomego musi nastąpić w dniach 06.11 – 09.11.2022 r.  
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