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WAG.2613.04.0022.2022 
D2022.12.02315 
 
 

 
Publiczne zaproszenie do rokowań 

 
URZĄD MIASTA KALISZA 

ZAPRASZA DO ROKOWAŃ W SPRAWIE SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO 
 

1. Przedmiotem rokowań jest urządzenie wielofunkcyjne UTAX 6056i stanowiące własność 
Urzędu Miasta Kalisza. 
Urządzenie jest niesprawne tj. występują zakłócenia podczas tworzenia obrazu, brak 
napięcia DC Secondary Transfer na wyjściu z generatora.  Zainstalowany jednak został 
nowy zespół pasa transferowego, płyta generatora HIGH VOLTAGE TRANSFER SP  
oraz płyta ENGINE PWB (części oryginalne KYOCERA).  
Ustala się minimalną cenę wywoławczą w wysokości 3.000,00 zł brutto                     
(słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 

2. Warunki rokowań: 
1) zapoznanie się z regulaminem rokowań, 
2) wizja lokalna urządzenia znajdującego się w budynku Urzędu Miasta Kalisza  

przy Głównym Rynku 20 w Kaliszu, w Wydziale Administracyjno – Gospodarczym,  
II piętro w dniach 12-13.01.2023r. (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 
62 504-85-40), 

3) złożenie pisemnego zgłoszenia do udziału w rokowaniach, 
4) wpłata wadium w wysokości 300,00 zł brutto do dnia 19.01.2023r. do godz. 11:00 na 

rachunek bankowy nr 39 1090 1128 0000 0001 5108 9160. 
3. Termin składania pisemnej odpowiedzi na zaproszenie do rokowań na zakup urządzenia 

do dnia 19.01.2023r. do godz. 11:00  wyłącznie w pok. nr 48 mieszczącego się na 
 II piętrze (Wydział Administracyjno – Gospodarczy) budynku Urzędu Miasta Kalisza  
przy Głównym Rynku 20 w Kaliszu, w zaklejonej kopercie opisanej według wzoru:  
Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62 – 800 Kalisz 

„ROKOWANIA na zakup urządzenia wielofunkcyjnego UTAX 6056i,  nie otwierać przed dniem 
19.01.2023r. godz. 11:00.” 

4. Otwarcie pisemnych rokowań nastąpi w dniu 19.01.2023r. o godz. 11:15 w pok. nr 17 
w budynku Ratusza Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20, 62 – 800 Kalisz. 

 
5. Zgłoszenie powinno zawierać: 

1)  imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta;  
2)  numer telefonu;  
3)  numery NIP lub REGON;  
4)  datę sporządzenia zgłoszenia;  
5)  oferowaną cenę brutto;  
6)  podpisany wzór umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia;  
7)  oświadczenie, że Zgłaszający odbył wizję lokalną i zapoznał się ze stanem 
technicznym urządzenia. 

 
6.Komisja ds. rokowań odrzuci zaproszenie, jeżeli:  

1) zostanie złożone po wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, 
2) w niewłaściwym miejscu, 
3) zostanie złożone bez oświadczenia odbycia wizji lokalnej, 
4) nie odpowiadają innym warunkom rokowań. 
 

7. O odrzuceniu zaproszenia komisja niezwłocznie zawiadomi pisemnie Zgłaszającego. 
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W przypadku, gdy kilku Zgłaszających zaoferowało tę samą cenę, a jest to najwyższa cena 
zaoferowana za urządzenie, komisja postanawia o kontynuowaniu rokowań w formie aukcji 
między tymi oferentami. W przypadku aukcji, komisja przetargowa zawiadamia pisemnie 
oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji. 
 
7. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 15 dni roboczych od dnia wyboru oferty. 
Osoba, która zaoferowała najwyższą cenę będzie zobowiązana zapłacić cenę nabycia                   
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie otrzymanej faktury VAT. 
Zakupione urządzenie wielofunkcyjne należy odebrać na własny koszt najpóźniej w ciągu 7 
dni roboczych od dnia wpływu środków na wskazane konto Sprzedającego.  
Urządzenie zostanie wydane po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto 
Sprzedającego,  na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. 
 
 
Szczegóły oferty oraz załączniki do oferty można znaleźć na tablicy ogłoszeń  
Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20, w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Kalisza /www.bip.kalisz.pl – w zakładce Ogłoszenia inne ogłoszenia/ lub 
pod numerem telefonu  (62) 504-85-40. 
 
 
 
                    NACZELNIK 
    WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZEGO 
            /-/ 
              Ewelina Fabiańczyk - Kustosz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

http://www.bip.kalisz.pl/
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1. Regulamin Rokowań ( Załącznik nr 1) 
2. Zgłoszenie udziału w Rokowaniach (Załącznik nr 2) 
3. Oświadczenie (Załącznik nr 3) 
4. Projekt umowy (Załącznik nr 4) 


