
CENTRUM
KSZTAŁCEN IA ZAWODOWEGO
u|. Dworcowa 25, 8&100 lnołrodaw

tel. 52 357 30 06. fax 52 357 64 31

ogłasZa

Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Dworcowa 25, 88-100 Inowrocław

przetarg publiczny na sprzeda ż nw. obrabiarek

Lp Nazwa obrabiarki; typ Rok produkcji Cena wywoLawcza

1 Fręzarkapionowa FYC x 25 1962 2760,-

2 Frezarka pozioma 6P-8 1 G I911 3240.-

J Tokarka pociągowa TUE 40x1000 1963 I440.-
4 Tokarka un wersalna CU 502x l000 I974 3744,-

5 Tokarka un wersalna TSB 20 456,-

Obrabiarki będzie można oglądaó w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w siedzibie
jednostki w godz. 8:00-14:00. Informacje telefonicznęmożnauzyskaó pod nr tel. (52) 3573006.

Zaintęresowani zakupem obrabiarek proszeni są o składanie pisemnych ofert w zaklejonej

kopercie, Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek ,,Oferta przetargowa na zakup

obrabiarki.
Oferty należy składać w Sekretarlacie CKL ul, Dworcowa 25 w Inowrocławiu w dni

robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. ]:30 - 14:30, nie pózniej jednak niż do dnia

3I.08.2020 r. do godz. 10:00. W przypadku ofer1 przesłanych drogą pocztową, jako termin

złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.
Termin związanta ofertą: 14 dni.
Ww. oferla powinna zawierac (pod rygorem niewazności):

1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

2. przedmiot przetargu,
3. oferowaną cenę,
4. oświadczenie podpisane przęz oferenta o treści ,,Zapozndem(am) się ze stanem

przedmiotu przetargu" lub w przypadku niedokonania oględzin o treści ,,Ponoszę
odpowiedzialność za skutki wynikające zrezygnacjtzoględzin przedmiotu przetargu",

5. oświadczenie o zapoznaniu i akceptacji treści umowy sprzedaży,
6, informację o numerze rachunku bankowego, na które należy zwrocic wadium,

7. potwierdzenie, w formie kserokopii dowodu wpłaty przęz oferenta wadium na

wskazany w ogłoszeniu o przetargu rachunek bankowy Centrum Kształcęnia
Zawodowego,

8. nr telefonu kontaktowego.
Wzór formularza ofertoweg() w załqczeniu.

Warunkiem przystąpienia do ptzetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej, zę wskazaniem obrabiarki której dotyczy, przelewem na konto Bank
Spółdzielczy w Inowrocławiu, nr 61 8149 0000 0000 2656 2000 0020 Centrum Kształcenia
Zawodowego, 88-100 Inowrocław ul. Dworcowa25.

Wadium zŁożone ptzez oferentów, ktorych oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone

zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Wadium złożone przez

oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet oferowanej ceny.
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W przypadku, gdy uczestnik mimo wygrania przetargu nie wpłaci nalezności przelewem na

konto podane w wystawionej fakturze VAT w terminie 7-miu dni od dniaprzetarguwŁącznle *

wadium nie podlega zwrotowi, a potencjalny nabywcatraci prawo nabycia obrabiarki.

Osoby, które złożą oferly będą mogły uczestniczyć przy ich otwarciu w dniu 31.08.2020 r,

o godzinie 10:30. Informacja o wynikach przetargu będzie podana bezpośrednio po jego

zakończenlu, atakże udzielana pod nr telefonu (52) 357 -30-06.

W przypadku złożęnia w przetargu więcej niż jednej oferty równej najwllższe1

zaproponowanej cenie przeplowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi

w dniu ptzetatgu, natychmiast po ogłoszeniu przez Komisję wyników przetargu, ale nie

wcześniej niżo godzinie 12:00.

Z osobą uczestntcząca w przetargu, która zaoferowała najwyższą cenę zostanie zwarta

umowa, wydarrie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po potwierdzeniu wPłYnięcia

nalezności na konto ckz w Inowrocławiu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia całego przetargu lub jego częŚci bez

podania przyczyn.
Informacje dodatkowe:

1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, ktory zaofeĄe najwyższą cenę na sptzedaż

obrabiarek, nie niższąntż cena wywoławcza.
2. Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli: zostŃa złożona po wyznaczonym terminie,

w niewłaściwym miejscu Iub ptzez oferenta, ktory nie wniósł wadium; nie zawiera

wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą

inne wątpliwości zaś złożęnle wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową

ofertę.
3, Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.

Załączntkt:
1. Formularz ofertowy
2. Wzot umowy
3. Klauzula informacyjna

Inowrocław, 13.08.2020 r.

DYFąEKToR
Centrum K§Ztałcenia Zawodowogo
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FORMULARZ OFERTOWY - OSWIADCZENIA
rJo przetargu na:

SPRZEDAZ OBRABIARKI
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZA\ilOD OWE GO W I|{OWRO CŁAWIU

(nazwa; typ obrabiarki)
Dane OFERENTA:

(Imię, nanvisko i miejsce zamieszkania lub nanła (/irmy) i siedziba sHadajqcego ofertę)

Nr telefonu/faksu:

oF,ERTA

Ja(my) niżej podpisany (i) przystępując do udziału w przetargu ogłoszonym przez2 Centrum
Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 25 naz
Sprzedaż obrabiarki .. . ... .. ..., rok prod.
Składam(y) ofertę zakupu obrabiarki za kwotę:

cena nabycia: ..........., ...........brutto

Słownie złotych: ...brutto

Jednocześnie oświadcz am, że,.

zapoznałamlem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o
przetargu na sprzedaż obrabiarki,
akceptuję warunki udziału w ww. przetargu,
zapoznŃamlem się ze stanem oferowanej obrabiarki/ nie zapoznałamlem się ze stanem
oferowanej obrabiarki i ponoszę odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji
z oględzin przedmiotu przetargu*,
zapoznałamiem się i akceptuje treść umowy,
uwazam stę za zwl,ązanęgo niniejszą ofeńą przęz okres 14 dni,
Wrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod
względem oferowanej ceny, kwota wadium zostil,azaliczonana poczet ceny.

Numer rachunku na który należy zwrocic wadium

W załączenlu:
dowód wniesienia wadium

...., dnia 2020 r.

(podpis osoby/osób upowaznionych)



Umowa

zawarta w dniu ..,2020 r. w Inowrocławiu pomiędzy:

Powiatem Inowrocławskim, z siędzlbą w Inowrocławiu, aleja Ratuszowa 38,

NIP 556-26-87-660 - Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzlbą przy ul. Dworcowej 25,

88-100 Inowrocław, reprezentowanym przez Małgorzatę Kowalewską - Dyrektora Centrum

Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu, dziŃąącą z upoważnienta Zarządu Powiatu

Inowrocławskiego (Uchwała Nr 22812019 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnta

I0 pńdziernika 2019 r.) przy kontrasygnacie Pani Agnieszki Wiśniewskiej - Głownej Księgowej

Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu,

zwanym w treści umowy ,rSprzedającym"

a

Panem/Panią legitymującymlą się dowodem osobistym

sena.. ..nr.. ....wydanymprzęz .. PESEL

zamleszkńymlą

zwanyml ą w treści umowy,,Kupuj ącym",

o następującej treści:

§1

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa obrabiarkę

rok produkcji . . . .

§2

Obrabiarka, o której mowa w § 1 stanowi własność Sprzedającego, jest wolna od wad prawnych,

nie j est obciązona prawami na rzęQz osób trzeci ch otaz w stosunku do niej nie toczą się zadne

postępowania, którego jest przedmiotem ani nie stanowi ona równieżprzedmiotuzabezpteazenta.

§3

1. Kupujący, tytułem ceny za przedmiotową obrabiarkę zapłaci Sprzedającemu kwotę

.,zł brutto (słownie. .....złotych),

płatną w terminie ...... dni, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturzę

wystawion ej przez Sprzedaj ące go.

2. Płatności wynikające z umowy rozliczonebędązapośrednictwem mechanizmupodzielonej

płatności (MPP).

§4

l. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczenlLl należnej kwoty, o której

mowa w § 3, w siedzibie Sprzedającego.

2. Kupujący zapewnla transpotl zakupionej maszyny na koszt własny.
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3. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór obrabiarki będącej

przedmi ote m spr ze daży .

§5

I(upujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny obrabiarki określonej w § 1 niniejszej

umowy i oświadcza ponadto, iz nię wnosi do niego żadnych zastrzeżęń oTaz z tego tytułu

nie będzie rościł żadnychpretensji do Sprzedającego.

§6

Wszelkie koszty związane zrealizacjąpostanowień niniejszej umowy, w tym koszty podatku od

czynno ści cywilnoprawn y ch, ob ciĘaj ą Kupuj ące go.

§7

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym

zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.

§9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplatzach, z których dwa egzemplarze

otrzymuj e Sprzedaj ąc y orazj eden e gzemplarz otrzymuj e Kupuj ący.

Sprzedający: Kupujący:



cENTRUM
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
ul. Dworcowa 25,88-100 lnołrodaw

tel, 52 357 30 06, fax 52 357 M 31
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ZaLA OB OWIĄZKU INF ORMACYJNE GO
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodniezart.13 rrst. l i2Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 20161619 zdnia2]
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uclrylerria dyrektywy 95l46lWE
(zwane dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 201B r. o ochronie darrych osobowyclr (Dz. U. 201B
poz. 1000).

Informujemy, iz:

i) Administratorenr Pani/Pana danych osobowych jest Centrrrm Kształcenia Zawodowego z siedzibą
w Inowrocławiu, przy ulicy Dworcowej 25, reprezentowane pTzez Dyrektora placówki, zwanego dalej

administratorem.

2) W sprawach związanych z PanilPana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem

ochrony danych w Centrum Ksźałcenia Zawodowego - Mirosławem Królewiczem, e-mail:

l,,. , ]. . tel. 52 357 30 06.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie aft.6 ust. 1 1it. c RODO atakże ar1. 9 ust.

2 lit. b, w celach niezbędnych do wykonywania przez PalliąlPana czyntlości słuzbowych i zadań
administratora wynikających z karty nauczyciela, prawa pracy, ochrony socjalnej itp. Mozliwe jest

przetwarzanie Pani/Parra darrych osobowych w nryśl ar1. 6 ust 1 lit, a RODO, na podstawie odrębrrych

zgod.

4) Administrator jest uprawniony do prze|<azywania Pani/Pana danych osobowych podrniotom trzecitrr.

W związku z tym Pani/Pana dane osobowe lnogą byc przekazane podmiotonr przetwarzającym na
podstawie umowy o powierzeniuprzetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy administratorem
a podrniotem przetwarzającym w celu prawidłowej realizacji zadań administratora.

Administrator jest zobowiązally do przekazywania Pani/Pana danycli osobowych na podstawie
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów
i instytucji.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą ptzekazywane do paristw trzeciclr.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przęz okres wskazany w obowiązujących przepisach
prawa.

7) Z zastrzezeniem ograniczeń wynikającyclr z RODO i innyclr przepisów prawa, posiada Pani/Panu
prawo dostępu do treści swoiclr danyclr osoborłych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzallia, prawo do przenoszenia danyclr osobolvyclr, prawo wniesienia sprzeciwu,
a takze prawo do cofirięcia zgody w dowolnym momencie, jezeli przetwarzanie odbywa
się rra podstawie wyrażonej wcześlliej zgody.

B) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, po uznaniu,
iżprzetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narllsza przepisy RODO.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegĄ zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych w tym
profilowaniu.


