
Zaproszenie do składania ofert – ETAP IV 
 
1. Fabryka Broni „Łucznik” Radom sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Grobickiego 23,  

26-617 Radom zaprasza do składania ofert na zakup poniższych maszyn i urządzeń 

(załącznik Nr1) 

2.  Sprzedaż dokonywana jest w trybie przetargu w rozumieniu art. 70
1
 i następne k.c. 

3. Oferty winny być składane/przesyłane do Sekretariatu Fabryki Broni „Łucznik” Radom  

sp. z o.o. do dnia 30 marca 2016r. godz. 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

„Oferta na zakup maszyny/urządzenia - ETAP IV”. 

4. Oferty należy składać na piśmie. Zalecane jest korzystanie ze wzoru oferty dostępnego na 

stronie internetowej Sprzedającego: www.fabrykabroni.pl, w zakładce: przetargi. 

5.  W ofercie należy wskazać co najmniej:  

a) pełne dane oferenta, w tym nazwę i adres, 

b) przedmiot oferty (określoną maszynę/urządzenie), 

c) cenę ofertową (która nie może być niższa niż podana cena w załączniku nr 1), 

d) oferta winna być podpisana w sposób wiążący, 

e) do oferty należy załączyć kopię stosownego odpisu z rejestru przedsiębiorców lub 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - nie dotyczy osób 

fizycznych. 

6.  Oferty nie zawierające wszystkich postanowień określonych w punkcie 5 podlegają 

odrzuceniu. 

7.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca br., o godz. 11:00, bez udziału osób trzecich. 

8.  Okres związania ofertą wynosi 30 dni i liczony jest od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert. 

9. W przypadku jeżeli kilku oferentów zaoferuje taką samą cenę za daną maszynę/urządzenie, 

Sprzedający wezwie tych oferentów do złożenia ofert uzupełniających. 

10.Wyżej wymienione maszyny/urządzenia można oglądać w starej siedzibie Fabryki Broni 

w Radomiu przy ul. Przemysłowej 9, w godz. od 8.00 do 14.00, od wtorku do piątku, po 

wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania z osobą odpowiedzialną ze 

strony Sprzedającego, tj. p. Tadeuszem Bławatem tel. 048-38 99 180 lub Markiem 

Bojkiem tel. 048-38 99 202. 

12.Komisja Przetargowa dokona wyboru oferty nie podlegającej odrzuceniu, zawierającej 

najwyższą cenę. 

13.O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni a ponadto wyniki przetargu 

opublikowane zostaną na stronie internetowej Sprzedającego.  

14.Oferent dokonujący zakupu maszyny/urządzenia ponosi koszty związane z jej 

załadunkiem i transportem. 

15.Oferent wybrany w toku przetargu zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zawartej 

w ofercie na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe w terminie 7 dni od daty 

ogłoszenia wyniku przetargu. 

16.Wydanie maszyny/urządzenia nastąpi po dokonaniu pełnej wpłaty, zgodnie z punktem 15. 

Do czasu dokonania pełnej płatności przez Oferenta, Sprzedający zastrzega sobie prawo 

własności sprzedanej maszyny/urządzenia. 

17.Oferenci winni zapoznać się szczegółowo ze stanem technicznym maszyn. Uprawnienia 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne maszyn/urządzenia zostają wyłączone.  

18.Składając ofertę, oferent bezwarunkowo przyjmuje wszystkie warunki sprzedaży 

określone w niniejszym Zaproszeniu. 

19.Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdej chwili bez podania 

przyczyny. 

20. Sprzedający informuje, że zamieszczone w załączniku nr 1 maszyny i urządzenia nie 

posiadają dokumentacji technicznej. 

http://www.fabrykabroni.pl/

