
 

 

 

Kuźnia Raciborska, dnia 12.04.2023  

 

OGŁOSZENIE  

O PRZETARGU PISEMNYM, NIEOGRANICZONYM , PUBLICZNYM 

NA SPRZEDAŻ  FREZARKI BRAMOWEJ WALDRICH COBURG 17S - 10FP - 300 CNC 

 
 

Organizator przetargu Fabryka Obrabiarek „RAFAMET” S.A. z siedzibą: 47 – 420 Kuźnia Raciborska                   
ul. Staszica 1  o g ł a s z a  pisemny, nieograniczony i publiczny przetarg na sprzedaż frezarki bramowej 
Waldrich Coburg 17S-10FP-300 CNC (zwanej dalej „Frezarką”).  

 
Techniczny opis frezarki Waldrich Coburg 17S-10FP-300 CNC oraz jej wyposażenia stanowią załącznik 
nr 1 do niniejszego ogłoszenia.  

 
Frezarka stanowi własność Fabryki Obrabiarek „RAFAMET” S.A. i nie jest obciążona jakimikolwiek 
prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi, które przysługiwałyby innym podmiotom.  

 
Dodatkowym wyposażeniem Frezarki są głowice frezarskie w ilości trzech sztuk. 

 
Frezarka wraz z wyposażeniem zostanie sprzedana w trybie pisemnego, nieograniczonego                                      
i publicznego postępowania przetargowego, które odbywać się będzie według następujących zasad:   

 
1. Treść oferty. 
 
Oferta składana przez podmiot zainteresowany zakupem Frezarki (dalej zwany również Oferentem) 
powinna zawierać następujące informacje : 

a) Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta, 
b) Oferowaną cenę, 
c) Oświadczenie Oferenta i dokumenty, zgodnie z treścią ogłoszenia, 
d) Potwierdzenie wniesienia wadium, 
e) Inne informacje i dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu. 

 
2. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres związania ofertą. 

 
Ofertę można złożyć do dnia 27 kwietnia 2023 r. do godziny 12.00 . Ofertę sporządza się w 
formie pisemnej w języku polskim. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w Sekretariacie 
Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. ul. Staszica 1, 47 -420 Kuźnia Raciborska z 
adnotacją na kopercie: „Oferta przetargowa dotycząca sprzedaży frezarki bramowej  Waldrich 
Coburg”. 
     
 
Termin związania ofertą Organizator przetargu określa na 30 dni  od daty publikacji 
ogłoszenia. 
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3. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

 
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie Organizatora przetargu w dniu 
27 kwietnia 2023 r. o godzinie 12.30.  

 
 

4. Miejsce i termin oględzin Frezarki. 
 

Z Frezarką i jej stanem technicznym można zapoznać się na terenie Fabryki Obrabiarek „RAFAMET” 
S.A. w Kuźni Raciborskiej przy ul. Staszica 1 w dniach od 12 kwietnia 2023 r. do 26 kwietnia 2023 r. w 
godzinach od 6:00 do 14:00, po wcześniejszym umówieniu oględzin z niżej podaną osobą  
upoważnioną do kontaktu przez Organizatora przetargu.    
 
 
5. Obowiązek wniesienia wadium. 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 110.000,00 zł 
(słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) na rachunek Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. Nr 71 1020 2472 
0000 6102 0342 0163 w terminie do dnia 26 kwietnia 2023 r. Za datę wniesienia wadium uważa się 
datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. Prowadzący przetarg 
niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdza czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.  
 
Wadium złożone przez oferentów uczestniczących w przetargu, których oferty nie zostały wybrane 
(uznane za najkorzystniejszą), zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu 
przetargu. Zwrot wadium nastąpi bez naliczania odsetek za okres od wpłaty do zwrotu. 
 
Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zarachowane na poczet ceny 
sprzedaży Frezarki bez naliczania odsetek.  
 
 
6. Wybór najkorzystniejszej oferty.  
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana ta ze złożonych ofert, która będzie przewidywać najwyższą 
cenę. 
Jednocześnie Organizator przetargu informuje, że cena sprzedaży zostanie objęta podatkiem od 
towarów i usług w stawce 23%.  
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7. Informacje dodatkowe.  

 
a) Organizatorowi przetargu na każdym jego etapie przysługuje prawo unieważnienia 

postępowania oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania 
przyczyn. 

b) Sprzedaż Frezarki nastąpi z wyłączeniem rękojmi. 

c) W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja informuje tych oferentów 
o terminie i miejscu kontynuacji postępowania, z zastrzeżeniem, że postępowanie dalej 
prowadzone będzie w formie aukcji. W przypadku obecności wszystkich oferentów w dniu 
stwierdzenia okoliczności wskazanych w zdaniu poprzedzającym, którzy wyrażą chęć udziału                          
w aukcji, prowadzący przetarg może kontynuować postępowanie w formie aukcji w tym samym 
dniu. 

d) Nabywca jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym Frezarki oraz do 
złożenia stosownego oświadczenia w tym temacie. 

e) W przypadku uchylenia się od zwarcia umowy sprzedaży przez podmiot, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza Organizator przetargu jest uprawniony do zatrzymania wadium 
wpłaconego przez ten podmiot.   

f) W przypadku gdy oferta zostanie złożona przez osobę fizyczną ma ona obowiązek złożenia 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych na potrzeby 
prowadzonego postępowania przetargowego.   

g) Złożenie jednej ważnej oferty wystarczy do zawarcia umowy sprzedaży Frezarki.  
h) Oferent, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży 

Frezarki i zapłaty ceny najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia wyboru jego oferty w 
przetargu.  

i) Postępowanie przetargowe odbywać się będzie według Zasad zbywania składników aktywów 
trwałych Fabryki Obrabiarek „RAFAMET” S.A. przyjętych uchwałą Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. nr 19/III/22 z dnia 2 września 2022 r.    

    
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 608 379 076 

Osoba do kontaktu – Piotr Dąbrowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


