
OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO z dnia 20 maja 2014 r. 
 
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,  
ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, 
zwana dalej „Sprzedawcą” 
  

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż  
niżej wymienionego środka trwałego: 

 
INSTRUMENT MUZYCZNY – ORGANY 
 
Instrument znajduje się w Auli im. Bolesława Szabelskiego w budynku Akademii Muzycznej w 
Katowicach znajdującym się przy ul. Wojewódzkiej 33. Organy zostały zbudowane w 1953 
roku na bazie dawnych organów świdnickiej firmy „Schlag und Söhne”, pochodzących z 
jednego z kościołów ewangelickich w Wałbrzychu. Organy zbudowała firma „Biernacki” z 
Krakowa. Instrument został powiększony i przebudowany przez tę firmę w 1959 roku. W 
1970 roku zmieniono ich architekturę, likwidując zabytkową, architektoniczną szafę. Organy 
zostały umieszczone wówczas nad estradą i w tej formie zachowane są do dnia dzisiejszego. 
 
Charakterystyka instrumentu: 
 
Ilość głosów: 30 
Ilość manuałów: 3 – o skali: C – c4 (pięć oktaw) 
Pedał o skali C – g1 (dwie i pół oktawy) 
Traktura: elektropneumatyczna 
Wiatrowce: stożkowe 
Stół gry: wolnostojący, na kółkach, z możliwością przesuwania 
System powietrzny: dmuchawa elektryczna, miechy pływakowe 
System przekaźnikowy: diodowy (modernizacja przez firmę „J. Szczerbaniak, Łódź”) 
Stan instrumentu: dobry, wymagający czyszczenia, częściowej renowacji systemu 
sterowania. 
  
Dyspozycja organów: 
Manuał I 

1. Kwintadena 16’ 
2. Pryncypał 8’ 
3. Gemshorn 8’ 
4. Oktawa 4’ 
5. Flet 4’ 
6. Piccolo 2’ 
7. Mixtura 5x 
8. Trąbka 8’  

Manuał II 
1. Flet kryty 8’ 
2. Flet rurkowy 4’ 
3. Sesquialtera 2x  
4. Pryncypał 2’ 
5. Oktawa 1’ 
6. Mixtura 4x 
7. Vox Humana 8’ 
8. Tremolo 

Manuał III 
1. Flet łagodny 8’ 
2. Dolce 8’ 
3. Pryncypał 4’ 
4. Flet szeroki 4’ 
5. Róg nocny 2’ 
6. Kwinta fl. 1 

1/3’ 
7. Cymbel 3x 
8. Obój 8’ 
9. Tremolo  

Pedał 
1. Pryncypał 16’ 
2. Subbas 16’ 
3. Oktawa 8’ 
4. Flet basowy 8’ 
5. Super oktawa 

4’ 
6. Mixtura 4x 
7. Puzon 16’ 

Połączenia: II/I, III/I, I/Ped., II/Ped., III/Ped. 
 
CENA WYWOŁAWCZA: 180.000,00 zł brutto 

 
Przedmiot wystawiony na sprzedaż będzie dostępny dla oferentów celem dokonania 
oględzin, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Osoba do kontaktu: Katarzyna Wójtowicz 
nr telefonu: 32/77 92 353, adres email: zamowienia@am.katowice.pl 
 
 



Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Biurze Zamówień Publicznych, 40-025 Katowice, 
ul. Wojewódzka 33 (pokój 46A) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 3 czerwca 2014 roku 
do godziny 10.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 czerwca 2014 roku o godz. 10.15. 
Oferta jest wiążąca przez 30 dni od dnia jej otwarcia.  Ofertę należy umieścić w zamkniętym 
opakowaniu (koperta, paczka) uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania.  
 
Na kopercie (paczce) należy umieścić co następuje: 

I. Adres organizatora przetargu 
II. Opis: „Przetarg na sprzedaż środka trwałego – organy” – nie otwierać przed dniem 3 

czerwca 2014 roku godz. 10.15.”.  
III. Nazwę, adres, numer telefonu/faksu oraz adres email nabywcy, umożliwiające dalszą 

korespondencję lub zwrot nieotwartej koperty. 
 
Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert. Oferty złożone po 
terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku oferty przysłanej drogą pocztową liczy się 
data i godzina wpływu oferty do Akademii Muzycznej.  
 
Oferta winna spełniać następujące wymogi formalne: 

I. Datę sporządzenia oferty 
II. Dokładne oznaczenia nazwy i siedziby podmiotu składającego ofertę, a w przypadku 

osób fizycznych imię, nazwisko i adres 
III. Numer telefonu kontaktowego nabywcy oraz jego adres email 
IV. W ofercie należy w sposób jednoznaczny określić cenę zakupu, nie niższą niż cena 

wywoławcza 
V. Do oferty należy dołączyć dokument wskazujący, że osoba, która podpisała ofertę w 

imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji 
VI. Oświadczenie oferenta, że jest mu znany stan techniczny, faktyczny i prawny 

przedmiotu sprzedaży i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń 
 
Rozstrzygnięcie postępowania odbywać się będzie bez udziału oferentów bezpośrednio po 
otwarciu kopert. Wybrana zostanie oferta, która zawiera najwyższą cenę. Oferowana cena 
nie może być niższa niż wywoławcza cena sprzedaży. 
Każdy z oferentów zostanie niezwłocznie powiadomiony o wynikach przetargu. 
 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu 
zaoferują tę samą cenę.  
 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do: 

I. odstąpienia od przeprowadzenia przetargu 
II. zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty 

III. unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyny. 

Nabywca zobowiązuje się na własny koszt  do demontażu, wyniesienia, załadunku i 
transportu organów do swojej  siedziby.  

Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z zakupem organów. Wydanie nabywcy 
przedmiotu przetargu nastąpi w miejscu położenia przedmiotu sprzedaży, po podpisaniu 
umowy kupna-sprzedaży oraz zapłaceniu ceny nabycia Sprzedający zastrzega sobie własność 
organów do chwili uiszczenia przez Nabywcę  ceny nabycia. 

 



FORMULARZ OFERTOWY 
 

……………………………………………..……. 
/imię i nazwisko lub nazwa firmy/ 
 
……………………………………………..……. 
/adres zamieszkania lub siedziby/ 
 
……………………………………………..……. 
/seria i nr dowodu osobistego lub nr NIP/ 
 
……………………………………………..……. 
/telefon kontaktowy, adres email/ 
 
 
 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania określonymi 
w OBWIESZCZENIU O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO z dnia 20 maja 2014 r. 
Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczam, że jest mi znany stan 
techniczny, faktyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnoszę w tym zakresie żadnych 
zastrzeżeń. 
Niniejszym składam ofertę na zakup: 
 
……………………………...........................................  
/nazwa przedmiotu sprzedaży/ 

 
za kwotę ………………………………….…………….. złotych brutto 
 

(słownie: ………….……………………………….…………………………………) 

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

        /miejscowość/                                                            /data/                                                    /podpis oferenta/ 

 


