
 

OGŁOSZENIE 

 

            Ogłaszam wyprzedaż analogowego sprzętu elektronicznego, nagłośnieniowego  

i odtwarzającego z przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, znajdującego się w posiadaniu 

Sokołowskiego Ośrodka Kultury, wycofanego z użytku, nie spełniającego standardów zapisu, 

parametrów odtwarzania i nagłośnienia.  

 

Ustalam minimalną cenę sprzedaży, indywidualną dla każdego z urządzeń (nie dzieląc zestawów na części). 

LP. Nazwa środka  Informacje Cena minimalna  
(brutto) 

Uwagi 

1 Wzmacniacz Shure 
Control console 
VA302E-C 

Zestaw: 
wzmacniacz 
lampowy + dwie 
kolumny (sprawny), 
kolumna 
odsłuchowa 
(niesprawna) 

500zł  

 

2 Wzmacniacz Power 
Mixer Dynacord 
model Gigant II 

Zestaw: 
wzmacniacz 
lampowy + cztery 
kolumny (sprawny) 

1.000zł  

 

3 Magnetofon 
reporterski SONY 
model TC-D5M 

Urządzenie 
przenośne, zapis 
analogowy 
(sprawne) 

1.000zł  

 

4 Magnetofon Unitra 
model M601D 
Marcin 

Urządzenie typu 
deck, kasetowe, 
zapis analogowy 
(uszkodzone) 

100zł  

 

5 Magnetofon Unitra 
model M601D 
Marcin 

Urządzenie typu 
deck, kasetowe, 
zapis analogowy 
(sprawne) 

200zł  



 

6 Gramofon Unitra 
model Daniel 

Urządzenie do 
odtwarzania płyt 
winylowych 
(sprawne) 

600zł  

 

7 Magnetofon Koncert 
model M3210SD 

Urządzenie 
analogowe do 
odtwarzania 
nagrań z taśm 
magnetycznych 
(sprawne) 

2.600zł  

 

8 Magnetofon Koncert 
model M3210SD 

Urządzenie 
analogowe do 
odtwarzania 
nagrań z taśm 
magnetycznych 
(sprawne) 

2.600zł  

  

Zestawienie jest dokumentem zbiorczym dla wszystkich urządzeń przeznaczonych do sprzedaży. 

Postępowanie prowadzi się osobno dla każdej pozycji (od 1 do 8), nie sumuje się wartości. Prawo do 

wykupu będzie  miała osoba której oferowana cena za urządzenie osiągnie najwyższą wartość. Sprzęt 

i urządzenia dostępne do obejrzenia w siedzibie Sokołowskiego Ośrodka Kultury, w Sokołowie 

Podlaskim ul. Wolności 27 w dniu 19 grudnia 2018r godz. 10:00 – 12:30. 

Obowiązująca procedura zakupu: 

- ofertę zakupu składamy w zaklejonej kopercie z dopiskiem  „Oferta zakupu Sprzętu wycofanego  

z użytku w SOK” w dniu 19 grudnia 2018r do godz. 13:00 w sekretariacie SOK (I piętro), 

 - otwarcie ofert godz. 13:20,  

- przygotowanie protokołu i faktur wykupu 13:30 – 14:00, 

- realizacja wpłaty kartą lub gotówką w pkt. Informacji SOK (parter) do godz. 15:00,  

- odbiór sprzętu u pana akustyka SOK na podstawie okazania opłaconej faktury. 

Uwaga!   Proszę Kupujących o szczegółowe obejrzenie wystawionych do sprzedaży przedmiotów  

i rzeczową decyzję. Na w/w sprzęt i urządzenia Sokołowski Ośrodek Kultury nie udziela gwarancji.  

Dane Ogłoszeniodawcy: 

Sokołowski Ośrodek Kultury 

ul. Wolności 27 

08-300 Sokołów Podlaski 

tel. 25 7812438 

Fax: 25 7813032 

Godziny urzędowania: 8:00 -16:00 

strona internetowa:    http://www.sokolowskakultura.pl  

poczta elektroniczna Zamawiającego:   s.choruta@sokolowskakultura.pl 

http://www.sokolowskakultura.pl/
mailto:s.choruta@sokolowskakultura.pl


…………………………………………………………….. 

           (Imię nazwisko oferenta) 

 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

                         (adres) 

…………………………………………………………….. 

                         (pesel) 

 

OFERTA ZAKUPU SPRZĘTU 
 

LP. Nazwa środka  Uwagi Cena minimalna  
(brutto) 

Cena oferowana 
(brutto) 

1 Wzmacniacz Shure 
Control console 
VA302E-C 

Zestaw: 
wzmacniacz 
lampowy + dwie 
kolumny (sprawny), 
kolumna 
odsłuchowa 
(niesprawna) 

500zł  

 

2 Wzmacniacz Power 
Mixer Dynacord 
model Gigant II 

Zestaw: 
wzmacniacz 
lampowy + cztery 
kolumny (sprawny) 

1.000zł  

 

3 Magnetofon 
reporterski SONY 
model TC-D5M 

Urządzenie 
przenośne, zapis 
analogowy 
(sprawne) 

1.000zł  

 

4 Magnetofon Unitra 
model M601D 
Marcin 

Urządzenie typu 
deck, kasetowe, 
zapis analogowy 
(uszkodzone) 

100zł  

 

5 Magnetofon Unitra 
model M601D 
Marcin 

Urządzenie typu 
deck, kasetowe, 
zapis analogowy 
(sprawne) 

200zł  

 



6 Gramofon Unitra 
model Daniel 
 

Urządzenie do 
odtwarzania płyt 
winylowych 
(sprawne) 

600zł  

 

7 Magnetofon Koncert 
model M3210SD 

Urządzenie 
analogowe do 
odtwarzania 
nagrań z taśm 
magnetycznych 
(sprawne) 

2.600zł  

 

8 Magnetofon Koncert 
model M3210SD 

Urządzenie 
analogowe do 
odtwarzania 
nagrań z taśm 
magnetycznych 
(sprawne) 

2.600zł  

  

 

Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym interesujących mnie urządzeń i nie wnoszę 

zastrzeżeń do ich wyglądu i sprawności.  Jest mi wiadomo, że na w/w sprzęt i urządzenia  

Sokołowski Ośrodek Kultury nie udziela gwarancji.  

 

 

                                                                                                                              Podpis Oferenta 

                                                                                                                  ……………………………………………….. 

 


