
Centrum Kształcenia Zawodowego 

 ul. Dworcowa 25, 88-100 Inowrocław 

ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż nw. obrabiarek 

  

Lp Nazwa obrabiarki; typ Rok produkcji Cena wywoławcza 

1 Frezarka pionowa FYC x 25  1962 2760,- 

2 Frezarka pozioma 6P-81G 1977 3240,- 

3 Tokarka pociągowa TUE 40x1000 1963 1440,- 

4 Tokarka uniwersalna CU 502x1000 1974 3744,- 

5 Tokarka uniwersalna TSB 20  456,- 

 

Obrabiarki będzie można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w siedzibie 

jednostki w godz. 8:00-14:00. Informacje telefoniczne można uzyskać pod nr tel. (52) 3573006. 

 

Zainteresowani 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 Sekretariacie CKZ, ul. Dworcowa 25 w Inowrocławiu w dni 

robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7:30 – 14:30, nie później jednak niż do dnia 

22.09.2020 r. do godz. 10:00. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin 

złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki. 

Termin związania ofertą: 14 dni. 

Ww. oferta powinna zawierać (pod rygorem nieważności): 

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

2. przedmiot przetargu, 

3. oferowaną cenę, 

4. oświadczenie podpisane przez oferenta o treści „Zapoznałem(am) się ze stanem 

przedmiotu przetargu” lub w przypadku niedokonania oględzin o treści „Ponoszę 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin  przedmiotu przetargu”, 

5. oświadczenie o zapoznaniu i akceptacji treści umowy sprzedaży, 

6. informację o numerze rachunku bankowego, na które należy zwrócić wadium, 

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

wskazany w  ogłoszeniu o przetargu rachunek  bankowy Centrum Kształcenia 

Zawodowego, 

8. nr telefonu kontaktowego.  

Wzór formularza ofertowego w załączeniu. 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny 

wywoławczej, ze 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. Dworcowa 25.    

Wadium złożone przez oferentów, których 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. 



W przypadku, gdy uczestnik mimo wygrania przetargu nie wpłaci należności przelewem na 

konto podane w wystawionej fakturze VAT w terminie 7-miu dni od dnia przetargu włącznie – 

wadium nie podlega zwrotowi, a potencjalny nabywca traci prawo nabycia obrabiarki. 

 

Osoby, które złożą oferty będą mogły uczestniczyć przy ich otwarciu w dniu 22.09.2020 r. 

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

zakończeniu, a także udzielana pod nr telefonu (52) 357-30-06.     

W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty równej najwyższej 

zaproponowanej cenie przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi  

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

wcześniej niż o godzinie 12:00.  

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

umowa, wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po  potwierdzeniu wpłynięcia 

należności 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, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedaż 

obrabiarek, nie niższą niż cena wywoławcza. 

2. Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli: została złożona po wyznaczonym terminie,  

w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium; nie zawiera 

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

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

ofertę. 

3. Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Wzór umowy 

3. Klauzula informacyjna 

 

 

Inowrocław, 07.09.2020 r. 


