
  

  

i 

 
 

 
VI Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych  

   Bursa Szkolna Nr 1 im. Janusza Korczaka 

 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KALISZU 
ul. Handlowa 9, 62-800 Kalisz 
www.ckziu.kalisz.pl 
mail: ckziu@ckziu.kalisz.pl 
telefon:62 753 22 47, 62 767 51 11 
NIP: 6182121912, Regon: 301501373 

 

 

 
   Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8 

   Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 1 

 
    Centrum Kształcenia Ustawicznego 
    Centrum Kształcenia Zawodowego 
 

 

 1 

 

1 

 

 
Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż zbędnych, rzeczowych składników majątku 

ruchomego Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego  w Kaliszu 
 

Organizator przetargu:  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Handlowa 9, 62-800 Kalisz. 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 października 2022 r. o godzinie 11:00 w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu przy ul. Przemysłowej 1 w Świetlicy Bursy Szkolnej,                       

na parterze budynku. 

2. Oględzin składników będących przedmiotem przetargu dokonać można w terminie                                         

od 21.09.2022 r. do 05.10.2022 r. w godzinach od 08:00 do 15:00 w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu przy ul. Handlowej 9. 

3. Składniki majątku objęte przetargiem: 

 

Maszyny i urządzenia 

Lp. Nazwa przedmiotu Ilość (szt.) Nr inwentarzowy Cena wywoławcza Wysokość wadium 

1 
Dłutownica Fellows 

TOS OH-6 
1 B018/Dł-001/P 13 284,00 zł 1 328,40 zł 

 

 

4. Oferta powinna być złożona na „formularzu ofertowym” załącznik nr 1 i zawierać: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu, adres e-mail, 

2) nazwę przedmiotu, nr inwentarzowy, oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (przelew) 

oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym maszyny/urządzenia          

lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 

3) oświadczenie o terminie ważności oferty. 

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu  w wysokości 10% 

ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku na konto PKO BP:                                               

Nr 58 1020 2212 0000 5902 0387 8741 najpóźniej na jeden dzień przed upływem terminu do 

składania ofert. Dniem wniesienia wadium jest dzień uznania na rachunku bankowym 

Sprzedającego. 

6. Formularz ofertowy oraz projekt umowy jest dostępny w sekretariacie Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu w budynku przy ul. Przemysłowej 1 oraz na stronie 

www.bip.ckziu.kalisz.pl. 

7. Oferty należy dostarczyć do sekretariatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

przy ul. Przemysłowej 1 do dnia 06.10.2022 do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie 

zawierającej nazwę, imię, nazwisko, i adres oferenta z dopiskiem: „Przetarg – maszyny              

i urządzenia”, „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”. 

W przypadku, gdy oferent korzysta z usług „poczty kurierskiej” dokumenty nie powinny 

znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę 

kurierską”, lecz winny być zamknięte w kolejnej kopercie spełniającej powyższe wymagania. 

Termin związania ofertą organizator określa na 14 dni. 

8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu przysługuje prawo zamknięcia 

przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. 

9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną 

odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru                    

lub odrzucenia oferty na konto wskazane przez oferenta. 

Wadium złożone przez kupującego zalicza się na poczet ceny.  

http://www.bip.ckziu.kalisz.pl/


  

  

i 

 
 

 
VI Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych  

   Bursa Szkolna Nr 1 im. Janusza Korczaka 

 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KALISZU 
ul. Handlowa 9, 62-800 Kalisz 
www.ckziu.kalisz.pl 
mail: ckziu@ckziu.kalisz.pl 
telefon:62 753 22 47, 62 767 51 11 
NIP: 6182121912, Regon: 301501373 

 

 

 
   Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8 

   Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 1 

 
    Centrum Kształcenia Ustawicznego 
    Centrum Kształcenia Zawodowego 
 

 

 2 

 

2 

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent który wygra przetarg uchyli się               

od zawarcia umowy sprzedaży. 

10. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 

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

wniesione wadium; 

b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 4 lub są one niekompletne, 

nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, natomiast złożenie wyjaśnień mogłoby 

prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa niezwłocznie zawiadamia oferenta. 

11. W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja 

przetargowa kontynuuje przetarg w formie aukcji, informując oferentów o terminie i miejscu 

przetargu. 

12. Umowa sprzedaży zostanie podpisana z kupującym w ciągu 7 dni od dnia dokonania 

wyboru oferty. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym 

przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.  

13. Sprzedający informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza nr 366/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie 

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  na sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę 

składników majątku, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Miasta Kalisza. 

 

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem:  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu, ul. Przemysłowa 1  

tel. 62 753 22 47 

osoby do kontaktu: Piotr Paszkowiak, Paulina Matuszak 

  

 
 


