
Centrum Obsługi Administracji Rządowej 
Warszawa, ul. Powsińska 69/71 

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż n/w urządzeń 

Poz. Nazwa urządzenia Typ urządzenia 
Rok 

produkcji 
Uwagi 

Cena 
wywoławcza  

zł (brutto) 
      

1. 

Tokarka kłowa 
uniwersalna 

  TUR 560 x 750 1990 

Wyposażenie: 
- uchwyt trójszczękowy   
samocentrujący 315 
mm, 
- uchwyt 
czteroszczękowy z 
niezależnym 
nastawianiem szczęk 
400 mm, 
- okular, 
- półokular. 
Przelot wrzeciona 90 
mm. 
Kołnierz wrzeciona C8. 
Moc zainstalowana 
15,7 kW. 
Masa tokarki 2950 kg. 
Wibroizolatory, na 
których postawiona jest 
tokarka nie są jej 
wyposażeniem. Nie 
podlegają sprzedaży. 
Mechanizm blokowania 
konika wymaga 
naprawy. 
Tokarka bardzo mało 
używana. 

21.525 

2. Stanowisko probiercze 
do badania prądnic, 
alternatorów i 
rozruszników. 

         S – 2ES 2003 

W komplecie kształtki 
sprzęgłowe. 
Stanowisko bardzo 
mało używane. 

1.230 

 

        Zainteresowani zakupem urządzeń proszeni są o składanie pisemnych ofert na każde                

z urządzeń w oddzielnej, zaklejonej kopercie w Kancelarii COAR, ul. Powsińska 69/71                   

w dniu 28 listopada 2017 r. od godz. 815 do godz. 1015.    

W/w oferta powinna zawierać ( pod rygorem nieważności): 

- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, 

- przedmiot przetargu, 

- oferowaną cenę, 

- oświadczenie podpisane przez oferenta: o treści „ Zapoznałem(-am) się ze stanem   

  przedmiotu przetargu” lub w przypadku niedokonania oględzin o treści „Ponoszę  

  odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin  przedmiotu przetargu”, 

- informację o numerze rachunku bankowego, na które należy zwrócić wadium, 

- potwierdzenie wpłaty wadium przez oferenta  na wskazany w ogłoszeniu o przetargu  

  rachunek bankowy Centrum Obsługi Administracji Rządowej, 

- nr telefonu kontaktowego. 



      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%         

ceny wywoławczej na konto  Bank Gospodarstwa Krajowego nr 51 1130 1017 0020 1466 

4390 0001  Centrum Obsługi Administracji Rządowej, 02-903 Warszawa  ul. Powsińska 

69/71. Wadium dotyczy tylko Poz. 1 wykazu (tokarka kłowa uniwersalna). 

      Osoby, które złożą oferty będą mogły uczestniczyć przy ich otwarciu w dniu 28 listopada 

2017 r.  o godzinie 1030. Informacja o wynikach przetargu będzie podana bezpośrednio po 

jego zakończeniu a także udzielana pod numerem telefonu (022) 694-75-90.  

      W przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej  

równej cenie wywoławczej, a także mimo wygrania przetargu nie wpłaci należności 

przelewem na konto podane w wystawionej fakturze w terminie 7. dni roboczych od dnia 

przetargu tj. do dnia 7 grudnia 2017 r. włącznie – wadium nie podlega zwrotowi,                             

a potencjalny nabywca traci prawo nabycia urządzenia.  

      W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty równej najwyższej 

zaproponowanej cenie, przeprowadzona zostanie w dniu przetargu ustna licytacja pomiędzy 

zainteresowanymi, natychmiast po ogłoszeniu przez Komisję wyników przetargu, ale nie 

wcześniej niż o godzinie 1130.  

      Osoby uczestniczące w przetargu, które zaoferowały najwyższą cenę będą mogły odebrać 

na własny koszt urządzenie (-nia) po potwierdzeniu wpłynięcia za nie należności na konto 

COAR.  

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

odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7. dni roboczych od dnia przeprowadzenia 

przetargu. 

      Wadium złożone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet oferowanej 

ceny.  

Koszt wyniesienia urządzeń z miejsca stałego zamontowania oraz koszt transportu 

pozostaje po stronie Kupującego. 

 Urządzenia będzie można oglądać w siedzibie COAR w dniach 20 – 24 listopada br.        

w godzinach  1200 – 1600 po uprzednim skontaktowaniu się z Panem Jerzym Gawlińskim pod 

numerem telefonu (022) 694-64-90 .   

     Centrum Obsługi Administracji Rządowej zastrzega sobie prawo unieważnienia całego 

przetargu lub jego części bez podawania przyczyn. 

 


