OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „RADIO BIAŁYSTOK” S.A. z siedzibą w Białymstoku (15-328) przy ul. Świerkowej 1, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000037873, z kapitałem zakładowym 783 300,00 zł wpłaconym w całości, REGON: 050252837, NIP: 542-00-03-367, zwana dalej Spółką, sprzeda:

Cyfrową konsoletę ON AIR 1000:
Wejścia:
- analogowe 3x MIC A/B,
- analogowe 5x IN STEREO A/B,
- DIGITAL 2x A/B,
Wyjścia:
- analogowe STEREO:
• PGM,
• REC,
• Monitor,
• AUX 1, AUX 2,
• N-1 A, N-1 B,
- cyfrowe: PGM x2, REC x2, AUX 1,2 x 2,
Rok produkcji 2001, nr seryjny 1077
Więcej informacji na stronie https://www.studer.ch/en/products/onair-1000
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Konsoletę ON AIR 1000 można obejrzeć w dniach 30.10.2017 - 06.11.2017 - godz. 9:00-15:00 w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. Świerkowej 1.
Cena wywoławcza: 15000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy).
Oferty pisemne należy składać w siedzibie Spółki do 6.11.2017 r. do godz. 12.00 w pokoju 302.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
Wadium w gotówce należy wpłacić w kasie Spółki w jej siedzibie do 6.11.2017 r. do godz.12.00. lub wpłacić na konto 54 1130 1059 0017 3190 5020
0007 (kwota powinna znajdować się na koncie Radia w momencie otwarcia ofert). Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.12.15.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferenta.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę konsolety w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia sprzedaży.
Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia zapłaty ceny.

Spółka zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Spółki: http://www.radio.bialystok.pl/bip/.

