Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż tokarek
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu ul. Armii Krajowej 26,
42-230 Koniecpol ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż tokarek.

I. Opis przedmiotu sprzedaży:
1. Tokarki:
Wadium

ZSPIID/WSZ/07/07 1970

Wartość
oszacowania
(netto)
7 700,00 zł

1

ZSPIID/WSZ/04/07 1974

9 750,00 zł

975,00 zł

1

ZSPIID/WSZ/01/07 1978

7 090,00 zł

709,00 zł

1

ZSPIID/WSZ/02/07 1980

7 090,00 zł

709,00 zł

1

ZSPII/WSZ/08/07

6 960,00 zł

696,00 zł

Lp.

Nazwa urządzenia

Szt.

Nr inwentarzowy

1

Tokarka to metalu
Typ: TR-45
Tokarka do metalu
Typ: C1 1MB
Tokarka do metalu
Typ: TUM 25a
Tokarka do metalu
Typ: TUM 25a
Tokarka do metalu
Typ: TUE40S

1

2
3
4
5

Data
produkcji

1980

770,00 zł

2. Wartość podana w wykazie pkt.1 (tabela) jest wartością netto, która jednocześnie jest
ceną wywoławczą.
3. Przeznaczony do sprzedaży sprzęt można oglądać w godz. 8.00-12.00 w dniach
10-13.05.2019r. na terenie „REMKO-POL Koniecpol” Sp.zo.o. ul. mjr.
M. Tarchalskiego 2, 42-230 Koniecpol, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym celem
oddelegowania pracownika do wskazania sprzętu (tel. 34 3551839).
II. Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 17.05.2019r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu ul. Armii Krajowej 26, 42-230 Koniecpol.
Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1.
2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dany przedmiot sprzedaży. Oferty
należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Oferta na kupno tokarek
w przetargu pisemnym”.
3. Oferowana cena kupna przedmiotu nie może być niższa od ceny wywoławczej.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej. Należy je wpłacić na adres i konto najpóźniej na trzy dni przed
terminem otwarcia ofert: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Armii Krajowej 26,
42-230 Koniecpol, tytuł: wadium – tokarka do metalu typ:……..
Nr konta: 89 2030 0045 1110 0000 0394 2620

III.Warunki odrzucenia oferty:
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez
oferenta, który nie wniósł wadium,
b) nie zawiera danych wynikających z treści załącznika oferty lub są one niekompletne,
nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić
do uznania jej za nową ofertę.
IV. Pozostałe informacje:
1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny
nabycia tokarek. Wpłacona kwota wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika,
który przetarg wygrał od podpisania umowy sprzedaży. Pozostałym uczestnikom
przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu procedury
przetargowej.
2. Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę, w przypadku zaoferowania
takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, przetarg będzie kontynuowany
w formie ustnej licytacji, aż do wybrania oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę.
3. Nabywca tokarek jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 5 dni roboczych
od rozstrzygnięcia przetargu.
4. Zakupione maszyny należy odebrać na własny koszt i swoim staraniem w terminie
7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
5. Odpowiedzialność za zniszczenia powstałe wskutek niewłaściwie wykonywanych prac
związanych z załadunkiem i transportem nabytych maszyn ponosi nabywca.
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu nie bierze odpowiedzialności za stan
techniczny sprzedawanych w przetargu tokarek i zastrzega sobie możliwość
unieważnienia procedury przetargowej bez podawania przyczyny. W tym przypadku
wpłacone wadium podlega zwrotowi.

Otwarcie ofert jest jawne dla uczestników postępowania. Otwarcie nastąpi o godz. 10.30
w dniu 17.05.2019r. w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, ul. Armii
Krajowej 26, 42-230 Koniecpol, w gabinecie dyrektora szkoły.
Nie później jak w dwa dni robocze od otwarcia ofert organizator poda do wiadomości
na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, poda oferenta
który złożył ofertę najkorzystniejszą oraz cenę oferty. Jednocześnie organizator wezwie
pisemnie lub telefonicznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do uiszczenia ceny
i odebrania tokarek wyznaczając mu termin.

