
Dąbrowa Górnicza 14.09.2020 
 

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej  zaprasza do składania ofert cenowych  
w ramach przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż  używanego nie w pełni 

sprawnego  telebimu  
(ekran w technologii full colour 20mm pixell pitch rzeczywisty) 

 
 
Parametry Techniczne 
 
Wymiar ekranu : 19,67 m2 
Ilość pixeli na 1 gabinet : 64x48 pixels  
Wymiary gabinetu: 1280x960x240mm 
Ilość gabinetów: 16 
Jasność: 5300-7500cd/m2 
Widoczność w pionie: 120/80º 
Widoczność w poziomie: 140º  
Odległość widzenia:  20-140m 
Ilość kolorów : 16,7M 
Odświeżanie:  >60 klatek/sek 
Częstotliwość : 120Hz 
Waga 1 gabinetu: <70kg 
Temperatura pracy:  -20do +60 stopni 
System operacyjny jednostki sterującej:  Windows XP 
Część gabinetów jest niesprawna technicznie (uszkodzone ścieżki PCB, występują 
przekłamania obrazu w prezentowanym obszarze ( losowo zaświecone piksele). 
 

Cena minimalna to 14 760,00 zł. brutto w tym podatek VAT w wysokości 
23% 

 
 

Termin składania ofert upływa w dniu 30.09.2020 do godz. 11:00  
Oferty należy złożyć w sekretariacie Pałacu Kultury Zagłębia II piętro,  
Termin otwarcia ofert 30.09.2020 godz. 12:00   Sekretariat Pałacu Kultury Zagłębia  
W/w telebim można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. 
Wszelkich informacji  na temat telebimu udziela: Jakub Kozieł tel. 32 733 88 10  
email: it@palac.art.pl 

 

 
Więcej informacji na temat zasad przeprowadzania przetargu ofertowego zawarte jest 
w Regulaminie przetargu pisemnego ofertowego. 

 
 



Regulamin 
przetargu pisemnego ofertowego 
na sprzedaż używanego telebimu. 

 
§ 1. 

Ogłoszenie o przetargu  i wynikach przetargu zostanie zamieszczone na stronie 
internetowej PKZ www.palac.art.pl 

§ 2. 
Do odbycia przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty. 

 
§ 3. 

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Oferta  kupna 
przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż telebimu”  należy składać w Sekretariacie Pałacu 
Kultury Zagłębia, 41-300 Dąbrowa Górnicza,  Plac Wolności 1., w terminie podanym w  
ogłoszeniu. 

 
§ 4. 

1.Każda oferta powinna zawierać: 
-  pełną nazwę (dane adresowe) oferenta, 
-  oferowaną cenę brutto), 
- oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem 
technicznym telebimu. 
2. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
3. Brak któregokolwiek z elementów oferty powoduje nieważność oferty i eliminuje 
oferenta z udziału w przetargu. 

 
§ 5. 

Komisja nie będzie rozpatrywała ofert: 
1. nieczytelnych, 
2. z budzącymi wątpliwości skreśleniami, 
3. zawierających więcej niż jedną cenę,  
4. zawierających  cenę niższą niż cena minimalna. 

 
 

§ 6. 
Otwarcie i rozpatrzenie pisemnych ofert dokonuje Komisja przetargowa w składzie 
trzyosobowym. 

 
§ 7. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu i godzinie podanej w ogłoszeniu w Sekretariacie Pałacu 
Kultury Zagłębia. Przy otwarciu ofert obecność oferentów jest nieobowiązkowa. 

 
§ 8. 

W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, przetarg pisemny ofertowy wygrywa 
oferent,  który zaproponuje najwyższą cenę. 

 
 



§ 9. 
W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o jednakowej najwyższej cenie,  
o  pierwszeństwie zakupu decyduje data oraz godzina wpływu oferty. 

 
§ 10. 

1. O wynikach przetargu Pałac Kultury Zagłębia poinformuje wszystkich uczestników.  
2. Oferent, który wygrał przetarg ustala z przewodniczącym Komisji Przetargowej termin 
wpłaty całości zaoferowanej kwoty przelewem na rachunek bankowy sprzedającego 
tytułem należności za telebim oraz datę jego odbioru. 
3. Dowodem dokonania  transakcji będzie faktura VAT. 
4. Termin dokonania czynności  o których mowa w ust.2 nie może przekroczyć 7 dni. 

 
§ 11. 

Jeżeli oferent wygrywający przetarg, w ciągu 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia nie 
dokona czynności określonych w §10 ust. 2,  przetarg zostaje zamknięty. 
 

§ 12. 
Pałac Kultury Zagłębia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny  lub prawo zamknięcia  przetargu bez wybrania  którejkolwiek z ofert. 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

          Załącznik Nr 1 



 

 
            
            

 
OFERTA 

1. Dane oferenta: 

Nazwa / Imię i nazwisko  ……………………………………………………………………… 

Adres ……………………………………………………………………….. 

NIP, REGON/ Pesel……………………………………………………………… 

Tel./faks./adres e-mail………………………………………………………………… 

2. Niniejszym przystępujemy do pisemnego przetargu ofertowego na  sprzedaż    
        używanego telebimu. 
3. Składam ofertę w wysokości: 

 

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

 

słownie:………………………………………………………………………………….. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym 
telebimu , na którego składam ofertę 

 

 

.......................................................... 
(Data i pieczątka podpis Oferenta lub 
upoważnionego przedstawiciela) 

 
 


