
OFERTA SPRZEDAŻY FOTELI KINOWYCH 

 

Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim ogłasza sprzedaż środka trwałego:                                               

foteli widowiskowo-audytoryjnych 

 

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

 Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim, ul. Gen.Wł. Sikorskiego nr 41, 78-500 Drawsko Pomorskie; 

 

2. Przedmiot sprzedaży: 

 Używane fotele widowiskowo-audytoryjne, niebieskie z grawitacyjnym mechanizmem składania 

siedziska. 

 

 Wymiary każdego fotela: 

 wysokość od podstawy - 97 cm 

 wysokość oparcia(od siedzenia) - 62 cm 

 głębokość - 47 cm 

 szerokość siedzenia (bez podłokietnika) - 44 cm 

 szerokość podłokietnika – 6,5 cm 

 długość podłokietnika - 38 cm 

Fotele wykonane są z tkaniny poliestrowej, pianki poliuretanowej, sklejki, sklejki lakierowanej, 

drewna lakierowanego na stelażu metalowym.  

Na oparciach wyhaftowane są złotą nitką numery miejsc, a na skrajnych fotelach numery rzędów.  

Mają pojedyncze podłokietniki i wymagają montowania na stałe do podłoża.  

Fotele będą sprzedawane pojedynczo lub w segmentach. 

Fotele były zakupione i zamontowane w 2012 r.  

 

3. Miejsce i termin w którym można zapoznać się ze stanem technicznym foteli: 

 Kino „ DRAWA”, ul. Dworcowa 2, 78-500 Drawsko Pomorskie; 

 Przedmiot ogłoszenia można obejrzeć do dnia 3 sierpnia 2018 r. po wcześniejszym uzgodnieniu  

telefonicznym pod numerem telefonu 94 341 38 96. 

 

4. Cena: 

 I wariant  - 25 zł brutto za fotel – przy samodzielnym demontażu, 

 II wariant  - 25 zł brutto za fotel + 25 zł brutto za zlecenie demontażu fotela. 

Kupujący przetransportuje zakupione fotele na własny koszt.  

Demontaż i odbiór foteli odbędzie się w dniach 06-09 sierpnia 2018 r. 

 

5. Przygotowanie oferty: 

 Oferta kupna powinna zawierać: 

 Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) oraz siedzibę kupującego,  

 Podanie ilości i wariant zakupu foteli, ewentualnie numery rzędów i krzeseł 

 Oświadczenie kupującego, że zapoznał się ze stanem przedmiotu kupna.  

 



Oferty należy składać do dnia 06 sierpnia 2018 r. do godz. 14.00 w siedzibie sprzedającego tj. 

Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim, ul. Gen.Wł. Sikorskiego nr 41, 78-500 Drawsko 

Pomorskie, pok. 204, I piętro. 

 

6. Kryteria i sposób oceny ofert 

 Termin związania ofertą wynosi 7 dni. 

 Oferta podlega odrzuceniu jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w  

niewłaściwym miejscu, a także gdy nie zwiera danych i dokumentów wskazanych w  

ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś  złożenie 

wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. O odrzuceniu oferty  

niezwłocznie zawiadomiony zostanie oferent.  

 

7. Pozostałe informacje 

 Sprzedający zastrzega sobie, prawo do wycofania oferty na każdym etapie bez 

podania przyczyn. 

 Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za 

jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i 

dostarczeniem oferty. 

 Odbiór zakupionych foteli będzie możliwy po dokonaniu przez kupującego wpłaty za nabyty 

towar na konto sprzedającego, na podstawie wystawionej przez sprzedającego tj. Urząd 

Miejski w Drawsku Pomorskim faktury. 

 Z uwagi na fakt, że fotele są rzeczami używanymi wyłącza się odpowiedzialność 

sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.  

 Ogłoszenie o ofercie sprzedaży opublikowane zostanie na stronie internetowej www.drawsko.pl, 

www.umig.drawskopomorskie.ibip.pl, www.kulturadrawsko.pl  


