
 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
W ŚWIDNICY

               ul. Gen. Władysława Sikorskiego 41,   58-105 Świdnica
              tel./fax.  /074/ 852  40  76  

________________________________________________________________
e-mail: ckz@ckz.swidnica.pl           www.ckz.swidnica.pl

Ogłasza przetarg publiczny ograniczony ofertowy pisemny na 
sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych skierowany do podmiotów 
gospodarczych:
Zespół Pracowni Nr 1 w Świdnicy, ul. Sikorskiego 41, tel. (074) 852-40-76 
(osoba kontaktowa - mgr inż. Arkadiusz Kaszewski) 

Środki trwałe
      Nr Nazwa środka trwałego     Rok budowy            Cena

1. Wiertarko-frezarka WFB – 80 1972 14 000
2. Szlifierka do płaszczyzn SAC – 30 1972   3 850
3. Przecinarka    BTC – 50 1971   1 050
4. Szlifierka taśmowa SLNE – stolarska 1961   1 960
5. Szlifierka do wałków SJW – 1000 1960   1 960
6. Szlifierka  NUA – 25 – narzędziowa 1970   1 890

Koordynator przetargu – Hieronim Podraza,
tel. (074) 852-40-76 wew. 23

Treść ogłoszenia o przetargu dostępna na stronie
internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy:

www.ckz.swidnica.pl – zakładka bip

1. Oferty  z  numerem  i  ceną  środka  trwałego  oraz  potwierdzenie  wpłaty 
wadium  (dowód  kasowy  lub  potwierdzenie  dyspozycji  przelewu)  w 
zamkniętych kopertach opatrzonych napisem:
− Przetarg  ofertowy nr  CKZ -  207-2070/37/2009 –  nazwa firmy wraz  z 

adresem, numery środków trwałych, na które składana jest oferta:
− należy złożyć w siedzibie ogłaszającego w pokoju nr.13 (sekretariat) w 

terminie do 26.11.2009r do godz. 9 00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ogłaszającego w pokoju nauczycielskim 

w dniu 26.11..2009r o godz. 10 00.
3. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w tym samym dniu, bezpośrednio po 

zapoznaniu się z wszystkimi ofertami.

http://www.ckz.swidnica.pl/
mailto:ckz@ckz.swidnica.pl


4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 
10% ceny wywoławczej  wybranego do zakupu środka trwałego. Wadium 
należy wpłacić w gotówce w kasie CKZ do dnia 25.11.2009r. do godz. 13 00 

lub na konto Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy
nr  60  1090  2369  0000  0001 0293  4178   z datą wpłaty najpóźniej do 

dnia 25.11. 2009r.
5. Wadia złożone przez oferentów gotówką w kasie, których ceny nie zostały 

przyjęte,  będą  zwrócone  bezpośrednio  po  zakończeniu  przetargu.  W 
przypadku wpłaty wadium przelewem zwrot nastąpi najpóźniej następnego 
dnia na konto bankowe oferenta. Wadium złożone przez oferenta, którego 
oferta została wybrana, ulega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży.

6. Wadium przepada  na  rzecz  organizatora,  jeżeli  żaden  z  uczestników nie 
zaoferuje ceny równej, co najmniej cenie wywoławczej.

7. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę na ten sam 
środek  trwały,  przetarg  będzie  kontynuowany  w  formie  licytacji  z 
zachowaniem odpowiednich przepisów.

8. Sprzedający  nie  ponosi  odpowiedzialności  z  tytułu  rękojmi  za  wady 
sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji.

9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na rachunek wskazany powyżej 
przez  sprzedającego  pod  rygorem  utraty  wadium  oraz  unieważnienia 
przetargu.

10. Organizatorzy  przetargu  zastrzegają  sobie  prawo  przesunięcia  terminu 
rozpoczęcia przetargu lub jego unieważnienia, a także wycofania z przetargu 
poszczególnych pozycji bez podania przyczyny.

11. Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z demontażem oraz 
załadunkiem i transportem sprzedanych środków trwałych.

12. Jakiekolwiek szkody powstałe w trakcie demontażu i załadunku urządzeń 
ponosi odbiorca, pod rygorem nie wydania sprzedanych towarów do czasu 
pokrycia powstałych szkód.

13. Nabyte  towary powinny być odebrane  do 09.12.2009r.  (po uregulowaniu 
faktury zgodnie z punktem nr 9).

14. Środki trwałe wystawione na przetarg można oglądać od poniedziałku do 
piątku w godz. 8 00 – 14 00 pod wskazanym powyżej adresem.

15. Najwyższa cena zaoferowana przez oferenta  w przypadku zakupu środka 
trwałego jest ceną brutto.


