TIiA.242.01.2019

Białystok, 26.06.2019r.

Sprzedaż środków trwałych niskiej wartości (poniżej 5 tys. złotych netto)
1. Sprzedaż jest dokonywana według procedury z wolnej ręki,
2. Istnieje możliwości dokonania oględzin wystawionych przedmiotów przez osoby
zainteresowane w dniach 28.06–05.07.2019r. w siedzibie Radia Białystok ul. Świerkowa 1
w godzinach 9-12. Należy kontaktować się z działem TIiA tel. 85 745 62 18
lub 85 745 62 97.
3. Oferty należy składać w siedzibie Radia Białystok do dnia 5 VII 2019r. do godziny 12:00
w pok. 112.
4. Termin związania ofertą 5 dni.
5. Wymogi formalne, jakie winny spełniać oferty:
 oferty winne być złożone w formie pisemnej i zawierać numer(-y) sprzętu(-ów)
oraz zaproponowaną (-e) cenę(-y),
 podpis upoważnionej osoby składającej ofertę (wraz z pieczęcią firmową, gdy
oferta składana jest przez przedsiębiorcę) wraz z danymi kontaktowymi (telefon,
e-mail),
 oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Po upływie wyznaczonego w ogłoszeniu terminu na składanie ofert dokonuje ich otwarcia
oraz porównania zaoferowanych cen.
6. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta zawierająca najwyższą cenę za dany składnik majątku.
7. Po zatwierdzeniu wyniku postępowania niezwłocznie ogłasza jego wyniki na stronie
internetowej: www.radio.bialystok.pl. Ogłoszenie zawierać będzie: wykaz składników
majątku, które zostały wystawione do sprzedaży, imiona i nazwiska oferentów lub nazwy
firm, których oferty zostały wybrane oraz ceny tych ofert.
8. W przypadku, gdy na dany składnik majątku zostanie złożona więcej niż jedna oferta z taką
samą ceną, Kierownik Działu TIiA wezwie pisemnie oferentów, którzy złożyli te oferty do
złożenia ofert dodatkowych (wezwanie winno zawierać informację o miejscu i terminie
złożenia ofert dodatkowych). Cena oferty dodatkowej nie może być niższa niż oferty
bazowej.
9. Oferenci, których oferty zostały wybrane są zobowiązani do dokonania zapłaty zgodnie ze
złożoną ofertą w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Płatność gotówką w
kasie Radia Białystok.
10. Oferenci, których oferty zostały przyjęte, są zobowiązani do odbioru składnika/ów
majątku osobiście w terminie 7 dni od dnia wpłaty.
11. W przypadku, gdy wybrany oferent nie dotrzyma terminu płatności Radio Białystok ma
prawo:
a. naliczyć odsetki ustawowe, które winny być zapłacone na podstawie wystawionej Noty
księgowej,
b. unieważnić jego ofertę i wybrać taką, która zawierała najwyższą cenę spośród
pozostałych złożonych ofert.
12. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od odbioru
zakupionego składnika majątku w terminie, Radio Białystok ma prawo naliczać opłatę za

jego przechowanie, w wysokości 1 % ceny brutto składnika majątku, za którą został on
sprzedany, liczoną za każdy dodatkowy dzień przechowywania.
13. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, nie odbierze zakupionego
środka trwałego w ciągu 14 dni, Radio Białystok ma prawo zastosować sankcję zgodnie z
pkt. 11 lit. b.

Załącznik nr 1
do Regulaminu sprzedaży likwidowanych składników majątku Polskiego Radia –
Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku „Radio Białystok” Spółka Akcyjna
wzór oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym likwidowanego składnika
majątku
Oświadczenie
o zapoznaniu się ze stanem technicznym likwidowanego składnika majątku
Niżej podpisany/a oświadczam, iż przed nabyciem likwidowanego składnika majątku
Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku „Radio Białystok” Spółka Akcyjna
w postaci ……………………………………………………

nr

……………………

(opis likwidowanego składnika majątku) zapoznałem/łam się z jego stanem technicznym i nie
zgłaszam w tym przedmiocie żadnych zastrzeżeń.
Cena ………………………
Kontakt……………………………………
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radio Białystok S.A. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z
siedzibą: ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą
poczty tradycyjnej na adres: ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem:
sekretariat@radio.bialystok.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem
mailowym: iod@radio.bialystok.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji sprzedaży likwidowanych składników
majątku.
5. Dane osobowe zostaną opublikowane w protokole sprzedaży środków trwałych zamieszczonym na stronie
internetowej Administratora.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub
umowy powierzenia danych osobowych.
8. Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 4 powyżej celów.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie spowoduje brak możliwości realizacji
zakupu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

……………………………………
(podpis)

Rok
Produkcji

LP.

Nazwa

3

TUNER CYFROWY AF6318CR Ferguson

2007

Tuner o następujących portach: LNB
IN, LNB OUT, AUDIO LR, VIDEO,
S/PDIF, RF IN, RF OUT,RS-232C, Pilot

4

Telefon iPHONE 4S 8GB
Model A1387

2014

W zestawie telefon, słuchawki, kabel
do ładowania, igła, brak ładowarki

5

Notebook DELL STUDIO
1558

2010

9

Projektor EMP-82
Epson

2006

10

Kamera JVC GZ-HD40EZ

2008

11

Aparat fotograficzny
Panasonic DMC-TZ4

2009

12

Router Airlive N450R

2013

15

Przedwzmacniacz SM
PRO XPM1

2008

Parametry

Stan
Sprawny,
wyeksploatowany,ślady
użytkowania na
obudowie
Sprawny,
wyeksploatowany,ślady
użytkowania na
obudowie i ekranie

W zestawie zasilacz i laptop o
następujących prametrach:Ekran
15,6", Proceor Intel Core i5 M450
Sprawny,
2,4GHz, 4 GB RAM, 3x USB, 1x VGA,
wyeksploatowany,ślady
1x HDMI, 1xIEEE-1394, 1x LAN, 1x
użytkowania na
wejście mikrofonowe, 2x wyjście
obudowie (pęknięcia,
słuchawkowe, czytnik kart SD,
zarysowania), brak
Windows 7 Professional (obraz dysku
dysku, bateria do
2x DVD), Windows 10, Nero 9
wymiany
Essetials, Microsoft Office Small
Business 2007, płyty ze sterownikami,
Works 9
W zestawie kabel zasilający, kabel
VGA, piot i rzutnik o następujacych
Sprawny,
parametrach: 2x port VGA, 2x port
wyeksploatowany,ślady
Audio jack, S-Video, Video, Audio LR,
użytkowania na
USB, Monito Out, RS-232C, Audio
obudowie
Out, Rozdzielczość XGA, 1024 x 768,
4:3
W zestawie kamera o parametrach:
port HDMI, port Component, port AV,
Sprawna,
wyjście słuchawkowe, wejście
wyeksploatowana,
mikrofonowe, Stacja dokująca Everio,
ślady użytkowania,
kabel jack-cinch audio-video, zasilacz,
bateria wewnętrzna nie
bateria, pilot, bateria zapasowa,
podtrzymuje
kabel usb, przedłużacz jack,
ustawionej daty,
instrukcja, płyta z oprogramowaniem,
kabel cinchSprawny,
W zestawie aparat, ładowarka,
wyeksploatowany,ślady
bateria, futerał, kabel USB, kabel
użytkowania na
CINCH-USB, Instrukcja, CD
obudowie
Sprawny,
W zestawie zasilacz, 3 anteny, router
wyeksploatowany,ślady
o parametrach: 1xWAN, 4xLAN, 2x
użytkowania na
USB
obudowie
W zestawie zasilacz, kabel jack,
Sprawny,
przedwzmacniacz SM PRO XPM1 o
wyeksploatowany,ślady
parametrach: 1x Mic IN jack, 1x Mic
użytkowania na
IN XLR, 1x jack out, 1x cinch RL,
obudowie
Phantom

16

TUNER ARDATA HYBRID
TV USB

2011

W zestawie 2x CD z
oprogramowaniem, instrukcja, pilot,
antena, kabel USB, tuner, kabel USBCINCH-S-VIDEO-AUDIO

17

Rejestrator Cyfrowy
NAGRA PICO

2012

Rejestrator Cyfrowy NAGRA PICO,
smycz

19

Rejestrator Cyfrowy
NAGRA PICO

2014

Rejestrator Cyfrowy NAGRA PICO

20

Dyktafon Diasonic DDR7000

2011

Rejestrator Dyktafon Diasonic DDR7000, smycz, słuchawki

22

Dyktafon Diasonic DDR7000

2011

Rejestrator Dyktafon Diasonic DDR7000, smycz, słuchawki

23

UPS 1250 VA BACKUP

1995

UPS 1250 VA BACKUP firmy APC bez
akumulatorów

32

Telefon Samsung
Galaxy A5 (2017) A520
LTE

2017

W zestawie telefon, słuchawki,
ładowarka, igła

2017

W zestawie telefon, słuchawki,
ładowarka, igła

2017

W zestawie telefon, słuchawki,
ładowarka, igła

2017

W zestawie telefon, słuchawki,
ładowarka, igła

2017

W zestawie telefon, słuchawki,
ładowarka, igła

2017

W zestawie telefon, słuchawki,
ładowarka, igła

35

37

41

42

44

Telefon Samsung
Galaxy A5 (2017) A520
LTE
Telefon Samsung
Galaxy A5 (2017) A520
LTE
Telefon Samsung
Galaxy A5 (2017) A520
LTE
Telefon Samsung
Galaxy A5 (2017) A520
LTE
Telefon Samsung
Galaxy A5 (2017) A520
LTE

Sprawny,
wyeksploatowany,ślady
użytkowania na
obudowie, brak szybki
Sprawny,
wyeksploatowany,ślady
użytkowania na
obudowie, czasami na
nagraniach pojawiały
się trzaski
Sprawny,
wyeksploatowany,ślady
użytkowania na
obudowie, czasami na
nagraniach pojawiały
się trzaski, blokowała
się
Sprawny,
wyeksploatowany,ślady
użytkowania na
obudowie
Sprawny,
wyeksploatowany,ślady
użytkowania na
obudowie
Sprawny,
wyeksploatowany,ślady
użytkowania na
obudowie
Sprawny,
wyeksploatowany,
przełamany kabel
ładowarki, ślady
użytkowania
Sprawny,
wyeksploatowany,
ślady użytkowania
Sprawny,
wyeksploatowany,
ślady użytkowania
Sprawny,
wyeksploatowany,
ślady użytkowania
Sprawny,
wyeksploatowany,
ślady użytkowania
Sprawny,
wyeksploatowany,
ślady użytkowania,
kabel ładowarki
naprawiany

47

Telefon Samsung
Galaxy A5 (2017) A520
LTE

2017

W zestawie telefon, słuchawki,
ładowarka, igła

48

Telefon Samsung
Galaxy A5 (2017) A520
LTE

2017

W zestawie telefon, słuchawki,
ładowarka, igła

53

Telefon Samsung
Galaxy A5 (2017) A520
LTE

2017

W zestawie telefon, słuchawki,
ładowarka, igła

55

Telefon Samsung
Galaxy A5 (2017) A520
LTE

2017

W zestawie telefon, słuchawki,
ładowarka, igła

57

Telefon Samsung
Galaxy A5 (2017) A520
LTE

2017

W zestawie telefon, słuchawki,
ładowarka, igła

60

Telefon Samsung
Galaxy A5 (2017) A520
LTE

2017

W zestawie telefon, słuchawki
nieoryginalne, ładowarka, igła

67

Telefon Samsung
Galaxy A5 (2017) A520
LTE

2017

W zestawie telefon, słuchawki,
ładowarka, igła

75

Telefon Samsung
Galaxy A5 (2017) A520
LTE

2017

W zestawie telefon, słuchawki
nieoryginalne, ładowarka, igła

80

Telefon Samsung
Galaxy A5 (2017) A520
LTE

2017

W zestawie telefon, słuchawki,
ładowarka, igła

Sprawny,
wyeksploatowany,
ślady użytkowania
Sprawny,
wyeksploatowany,
ślady użytkowania,
przełąmany kabel
ładowarki
Sprawny,
wyeksploatowany,
ślady użytkowania, rysy
na ekranie
Sprawny,
wyeksploatowany,
ślady użytkowania,
kebel ładowaki
przełamany
Sprawny,
wyeksploatowany,
ślady użytkowania,
słuchawki nie
oryginalne
Sprawny,
wyeksploatowany,
ślady użytkowania,
słuchawki nie
oryginalne, pobity
ekran nic nie wyświetla
Sprawny,
wyeksploatowany,
słuchawki nie
oryginalne, ślady
użytkowania, kabel
ładowarki pęknięta
wtyczka
Sprawny,
wyeksploatowany,
ślady użytkowania,
tylna obudowa pobita
Sprawny,
wyeksploatowany,
ślady użytkowania,
kabel ładowarki
naprawiany

W zestawie mikser Spirit Folio SI 18/2
o parametrach: 6 FULL STEREO
balanced Line inputs variable gain (12
channels), 2 FULL STEREO balanced
Line inputs +4/-10dB (4 channels), 2
MONO balanced line/ balanced Mic
inputs variable gain (2 channels), 2
FULL STEREO Mix outputs, 2 MONO
Aux outputs, Headphone output,
Monitor outputs, Tape send/return,
Mix insert, EQ on all channels, Stereo
pan on all channels,
Aux 1/2 available on all channels, PFL
on all channels, AFL on Aux channels
(selectable), 12+12 channel LED VU
meter, Phantom power on mic inputs
Szafka 80x40x80 kolor drewna
bukoweg

85

Mikser Spirit Folio SI
18/2

1994

87

Komoda Sati

1995

91

Kontener biały

1993

Wymiary 50x55x40

92

Stół labolatoryjny

1975

Stół montażowy

93

Maszyna do pisania

1994

Maszyna do pisania

110

Wysięgnik do telefonu
plastikowy

1995

Wysięgnik do telefonu plastikowy

113

Lampka plastikowa

2000

Lampka plastikowa

Kodek ISDN ZEPHYR
120 TELAS 9102 AES z kartą
DSP

1998

121

Magnetofon PCM R500
Sony

1999

124

Kamera LVC-SX703PC

-

125 Drukarka OKI C610DTN

2012

Kodek ISDN ZEPHYR TELAS 9102 AES z
kartą DSP mono o parametrach: wej
ANALOG, wyjście ANALOG, wej
AES/EBU, wyjście AES/EBU, czułość
liniowa czułość mikrofonowa
przełączana, port RS232, port Remote
Panel, port Parallel Control
Magnetofon PCM R500 Sony o
parametrach: AnalogIn LR (Balanced,
Analog OUT LR (Balance), Analog
(Unbalance), Digital IN/OUT AES/EBU.
DIGITAL IN/OUT Coaxoa, Remote 1, 2
Kamera LVC-SX703PC: port VIDEO
OUT
Drukarka OKI C610DTN: stan: pas 51
%, grzałka 54 %, wydruk w kolorze: 55
199 stron, w czerni 18 475 stron

sprawny

Uszkodzone szuflady,
zarysowania
Uszkodzony, widoczne
znaki użytkowania
Uszkodzone szuflady,
widoczne ślady
użytkowania
Sprawna,
wyeksploatowana,ślady
użytkowania na
obudowie
Sprawny,
wyeksploatowany,ślady
użytkowania
Sprawna,
wyeksploatowana,ślady
użytkowania

Sprawny,
wyeksploatowany,ślady
użytkowania

Sprawny,
wyeksploatowany,ślady
użytkowania, Brak
szybki w klapce kieszeni
Uszkodzona
Sprawna,
wyeksploatowana,ślady
użytkowania

