
OGŁOSZENIE 

o przetargu nieograniczonym na sprzedaż tokarki TUM-35/1000 

I. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, Al. Wojska Polskiego 4, 63-300 

Pleszew, strona internetowa: https://www.ckz-pleszew.pl 

 

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu. 

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 17 lutego 2022r. o godz. 

10.00 w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, Al. Wojska 

Polskiego 4, biuro Administracji. 

 

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku 

trwałego. Tokarkę TUM-35/1000, będącą przedmiotem przetargu można obejrzeć 

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, Al. Wojska Polskiego 4 w dniach 

od 2 lutego do 16 lutego 2022r. w godzinach  od 9.00 do 15.00 (kontakt tel. 62 

7428975). 

IV. Informacje dotyczące sprzedawanej tokarki TUM-35/1000. 

Tokarka TUM-35/1000 – rok nabycia 1986, maszyna niekompletna i niesprawna 

technicznie, wymagająca generalnego remontu, mianowicie: 

-brak mechanizmu napędowego posuwów mechanicznych tzw. (gitary) i kół 

zębatych. 

- brak zabieraka wrzeciona oraz uchwytu tokarskiego, 

- brak elementów i urządzeń elektrycznych sterowania maszyną,  

- brak dźwigni i pokręteł przekładni mechanicznych, 

- brak pewnych zakresów prędkości obrotowej wrzeciona. 

V. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% 

ceny wywoławczej tj. 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100), którą należy 

wpłacić do dnia 16 lutego 2022r. do godz. 15.00 na rachunek bankowy 

sprzedającego : PKO BP SA Oddział 1 w Pleszewie nr rachunku 31 1020 2212 0000 

5602 0027 7376 z adnotacją: „Wadium do przetargu na sprzedaż tokarki TUM-

35/1000”. Liczy się data  i godzina wpływu wadium na podany nr rachunku, nie zaś 

data i godzina wykonania przez oferenta dyspozycji przelewu.  

VI. Cena wywoławcza: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 

VII. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu. 

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać: 

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

2. Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty. 

3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub ze 

ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin. 

4. Dowód wniesienia wadium. 

5. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży.  

6. Oświadczenie dotyczące związania niniejszą ofertą. 



VIII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca. 

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego w 

Pleszewie (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00 nie później 

jednak niż w terminie do dnia 17 lutego 2022r. do godz. 9.30 w zaklejonej kopercie. 

Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek „Oferta przetargowa na zakup 

tokarki TUM-35/1000”. Oferent związany jest z ofertą do dnia podpisania umowy 

przez organizatora z wybranym oferentem. 

IX. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.  

X. Inne informacje.  

1. Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

19 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania 

składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 578). 

2. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą  cenę na 

sprzedawaną tokarkę. 

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. 

4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub 

zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania 

wyboru lub odrzucenia oferty. 

5. Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 

6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który 

wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy. 

7. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub 

przez oferenta, który nie wniósł wadium,  

b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt VII lub są one 

niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości zaś złożenie 

wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej na nową ofertę. 

8. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

 

XI. Termin zawarcia umowy sprzedaży: 

1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową 

najkorzystniejszej oferty. 

2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego 

ceny nabycia. Sprzedający zastrzega sobie własność tokarki do chwili uiszczenia przez 

kupującego ceny nabycia. 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – oświadczenie ( załącznik nr 1). 

2. Projekt umowy (załącznik nr 2). 

3. Protokół zdawczo-odbiorczy (załącznik do Umowy). 

 


