
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 

                                                         
 

 

przetarg na sprzedaż sprzętu sportowego 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach 

OGŁASZA 
  

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompletu sprzętu sportowego wg specyfikacji: 

 FER uchwyt FA – 43 – 1 szt. 

 Worek treningowy bokserski Bushido – 1 szt. 

 Łapy trenera, tarcze treningowe, Bushido – 5 szt. 

 Packa treningowa – 3 szt. 

 Dyski treningowe – 2 szt. 

 Mata puzzle 2,5 cm – 130 szt. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Głuchołazach przy ul. Konopnickiej 2. 

Cenę wywoławczą za komplet ustala się w wysokości 3.390,25 zł netto.. 
Do ceny wyłonionej w drodze przetargu należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. 

Przedmiotem przetargu jest ww komplet sprzętu sportowego w całości, a nie jego poszczególne składniki. 

Od dnia przetargu jego zwycięzca zobowiązuje się do odbioru przedmiotu przetargu w terminie 7 dni, 

powyżej tego terminu GOSiR ma prawo naliczać opłaty składowe za każdy ponad terminowy dzień.  

Uczestnicy przetargu winni: 

 legitymować się dowodami osobistymi, 

 złożyć oświadczenie, że zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń, 

 osoby fizyczne biorące udział w przetargu mogą być reprezentowane przez pełnomocnika 

posiadającego oryginalne lub potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału  

w przetargu, 

 w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, 

a podlegającym wpisom do rejestrów – przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne 

pełnomocnictwo (ewentualnie zgodę organów statutowych na najem przedmiotowej nieruchomości), 

dowód osobisty osoby reprezentującej podmiot. 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z podaniem 

uzasadnionej przyczyny. 

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez m.in. wywieszenie na tablicy ogłoszeń  

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach, na stronie internetowej gosirglucholazy.pl  

i w Biuletynie Informacji Publicznej GOSiR 

Szczegółowych informacji udziela księgowość Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

ul. Konopnickiej 2 (I piętro) tel. 774394864 
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