OGŁOSZENIE
o sprzedaży maszyn i urządzeń stanowiących własność Regionalnego Centrum
Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju ogłasza sprzedaż maszyn
i urządzeń w drodze konkursu ofert.
Nazwa i siedziba organizatora przetargu
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 98, 23-400
Biłgoraj tel. (+48) 84 686 79 78, email: rcezbilgoraj@lbl.pl.
Obsługę postępowania prowadzi RCEZ w Biłgoraju, czas pracy od poniedziałku do piątku
godz. od 700 do 1500
Wykaz sprzedawanych maszyn i urządzeń z minimalną ceną brutto.
L.p.

Nazwa przedmiotu sprzedaży

Jedn.
miary

Ilość

Rok
produkcji

Cena
minimalna
brutto

1

Tokarka TUM-25A

szt.

1

1976

2000,00

2

Tokarka TUM-25

szt.

1

1974

2500,00

3

Tokarka rewolwerowa 1341

szt.

1

1974

2500,00

4
5

Tokarka rewolwerowa 1341
Wiertarka słupowa WED32
Dźwignik
przechylnia-hydrauliczna
Gerda

szt.
szt.

1
1

1974
1973

2500,00
500,00

szt.

1

1989

1500,00

6

Zasady konkursu:
1. Do konkursu mogą przystąpić oferenci, którzy dokonali oględzin sprzedawanych maszyn
i urządzeń.
2. Oferowane do sprzedaży maszyny i urządzenia można obejrzeć w dniach od 15.06.2018 r.
do 26.06.2018 r. w godzinach od 7.30 do 15.30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
pod nr telefonu 84 686 79 78, w celu ustalenia terminu. Szczegółowe informacje na temat
przedmiotów sprzedaży można uzyskać pod numerem (+48) 505 103 351. Urządzenia znajdują
się na terenie RCEZ przy ul. T. Kościuszki 98 w Biłgoraju.
3. RCEZ nie udziela gwarancji na sprzedawane urządzenia i maszyny oraz nie bierze
odpowiedzialności za ich wady fizyczne.
4. Każdy z Oferentów może złożyć ofertę cenową brutto na dowolną ilość urządzeń
przeznaczonych do sprzedaży.
5. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej, na Formularzu oferty który stanowi
Załącznik nr 1 do ogłoszenia. Oferowane ceny dla poszczególnych pozycji nie mogą być niższe
niż określone w ogłoszeniu.

6. Na formularzu Oferty, Oferenci składają oświadczenie, że znany jest im stan techniczny
Sprzętu oraz że nie wnoszą i nie będą wnosić w przyszłości z tego tytułu żadnych roszczeń.
7. RCEZ sprzeda urządzenia Oferentowi, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo.
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno urządzenie, RCEZ zastrzega sobie prawo
sprzedaży tylko tych urządzeń, na które zostały zaoferowane najkorzystniejsze ceny.
8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
9. Oferty cenowe należy dostarczyć do dnia 26.06.2018 r. do godz. 15.30 w zamkniętej
kopercie oznaczonej danymi oferenta na poniższy adres:
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
ul. T. Kościuszki 98
23 – 400 Biłgoraj
z dopiskiem „Oferta zakupu maszyn i urządzeń”, lub osobiście do budynku RCEZ,
sekretariat szkoły.
10. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty z taką samą ceną. Organizator sprzedaży
zastrzega sobie prawo przeprowadzenia aukcji, której ceną wywoławczą będzie najwyższa
cena zaproponowana w ofertach.
11. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia sprzedaży bez wybrania którejkolwiek
z ofert, bez podania przyczyny.
Inne informacje:
1. Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje zasady konkursu, a w przypadku
nabycia maszyn lub urządzeń, na którą złożył ofertę, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń do
sprzedawcy związanych z ich stanem technicznym.
2. Organizator sprzedaży wybierze ofertę z najwyższą ceną na maszyny i urządzenia objęte
przedmiotem sprzedaży. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
3. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie,
w niewłaściwym miejscu.
4. O odrzuceniu oferty Organizator przetargu zawiadamia niezwłocznie Oferenta.
5. O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Termin zawarcia umowy sprzedaży
1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty
zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez Organizatora przetargu, nie
dłuższym niż 7 dni.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny
nabycia.
4. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.

OFERTA
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, nazwa i adres Oferenta składającego ofertę)

tel. ......................................... fax ............................... email………………. ............................
województwo ............................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o sprzedaży urządzeń stanowiących własność Regionalnego
Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, oferuję cenę zakupu urządzenia wymienionego
w tabeli,
w punkcie nr …………, pod nazwą …………………………………………………………za
kwotę:
………………………………………………zł brutto
(słownie złotych: .......................................................................................................................... )
Oświadczam, że:
1. Akceptuję warunki udziału w postępowaniu.
2. Zapoznałem się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży.

Data …………………………….

……………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty)

