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Nazwa sprzedającego: 

ORLEN KolTrans S.A. 

ul. Chemików 7 

09-411 Płock 

województwo: mazowieckie 
 

tel. (+48 24) 256-64-44 

fax. (+48 24) 367-90-14 

koltrans@orlen.pl 

www.orlenkoltrans.pl 

  

Opis przedmiotu sprzedaży: 

Przedmiotem sprzedaży jest: 

1)      tokarka marki RAFAMET UDA 112N, nr fabryczny 14-019; 

stanowiąca mienie ORLEN KolTrans S.A.  

Wartość rynkowa netto tokarki określona została przez Licencjonowanego Rzeczoznawcę i wynosi: 

450 000,00 zł (netto) słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100. 

Do ww. kwoty należy doliczyć podatek VAT. Kwota brutto stanowi cenę wywoławczą. 

 

Dane identyfikacyjne: 

tokarka marki RAFAMET UDA 112N,  

- nr fabryczny 14-019; 

- rok produkcji 1991; 

Rozstaw kół, mm 1520 

Średnica kółek poddawanych obróbce w okręgu 

jezdnym, mm 

600-1120 

Długość osi pary kół, mm 1640 - 2550 

Maksymalna szerokość taśmy, mm b/d 

Maksymalna masa zestawu kołowego, t b/d 

Zakres bezstopniowej regulacji prędkości 

obrotowej płyt czołowych, rpm 

do 40 

Prędkość ruchów regulacyjnych, mm / min: główek 

wrzeciona windy 

 

Precyzja obróbki, mm: - owalność koła jezdnego -

pobicie koła jezdnego - pobicie wewnętrznych 

powierzchni bocznych - różnica średnic koła kół pary 

0,2; 

0,2; 

0,2; 

0,3; 
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kół - szczelina między szablonem a powierzchnią 

profilu 

0,3 

Szorstkość obrabianej powierzchni, u.m 40 - 80 

Liczba i moc głównych silników napędowych, kW 2 x 50 

Wymiary maszyny, mm 8400 x 2780 x 2520 

Masa maszyny, t  
  

W skład zestawu wchodzą: 

• Brama odlewana z żeliwa szarego 

• Dwa wrzecienniki z tarczami, każda z kłem 60 / 90 stopni i trzema zabieraczami 

• Suporty i noże składane do obróbki profilu 

• Podnośnik i centrownik zestawu kołowego 

• Silniki napędu głównego 

• Silniki napędu posuwów 

• Układ sterowania numerycznego firmy SIEMENS z pulpitem sterowniczym 

• Program do obróbki jednego profilu kół 

• Agregat hydrauliczny 

• Układ smarowania obrabiarki 

• Osłony wiórowe 

• Klucze do obsługi i montażu obrabiarki 

• Osprzęt do ustawienia i zamocowania obrabiarki na fundamencie 

• Oryginalna dokumentacja techniczna RAFAMET 

 

Warunki uczestnictwa w przetargu: 

1.   Pisemna oferta winna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Oferta – 

sprzedaż Tokarki kołowej RAFAMET UDA 112N”, osobiście w sekretariacie siedziby Spółki w godzinach 

7-15 lub należy przesłać na adres: ORLEN KolTrans  S.A. – ul. Chemików 7, 09-411 Płock, 

w  nieprzekraczalnym terminie: do dnia 20.03.2020 roku do godziny 12.00 wraz z podaniem adresu 

zwrotnego.  

 
Oferta - czytelnie podpisana przez oferenta osobiście lub przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

oferenta - powinna zawierać:  

 

a) imię, nazwisko, NIP, adres, nazwę i siedzibę oferenta, numer jego telefonu, adres poczty 

elektronicznej oferenta;  

b) przedmiot oferty; 

c) wskazanie ceny kupna z informacją, iż oferowana cena jest ceną netto;  

d) datę sporządzenia oferty i okres, w jakim oferent będzie związany ofertą, ze wskazaniem: nie 

krótszy niż określona data; 

e) zobowiązanie, iż w przypadku wyboru oferty, oferent zapłaci cenę sprzedaży brutto w terminie 

wskazanym w umowie sprzedaży;  
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f) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo wydruk z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (jeżeli oferentem jest 

przedsiębiorącą); 

g) zaświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości z opłacaniem składek 

ZUS wydane nie później niż na tydzień przed terminem złożenia oferty; 

h) pełnomocnictwo do występowania w imieniu oferenta, jeżeli ofertę w jego imieniu składa inna 

osoba;  

i) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz 

przyjmuje warunki bez zastrzeżeń. 

 

Oferta może zawierać oświadczenie, podpisane przez oferenta osobiście lub przez osobę uprawnioną 

do reprezentacji oferenta, o wyrażeniu zgody na poinformowanie o wynikach przetargu na piśmie lub 

drogą elektroniczną lub telefonicznie. W takim przypadku, oferent powinien podać także adres e-mail 

lub numer telefonu.  

 

Oferty niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o sprzedaży będą podlegały odrzuceniu.  

 

Pozostałe informacje: 

1. Przedmiot sprzedaży znajduje się na terenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. przy ul. 

Chemików 7 w Płocku. Organizator przetargu przed terminem składania ofert umożliwia obejrzenie 

przedmiotu sprzedaży. Wizja lokalna, w tym zakresie po uprzednim zgłoszeniu pod adresem: 

Adam.Paradowski@orlen.pl; tel. +48 24 256 64 16 GSM +48 697 831 153.  

2. W celu wystawienia przepustki Gościa uprawniającej do wejścia na teren PKN ORLEN S.A. na 

ww. podane adresy e-mail należy przesłać obowiązkowo poniższe informacje: 

a) nazwa reprezentowanego podmiotu, imię, nazwisko, nr PESEL (nr paszportu lub dowodu 

osobistego dla osób nieposiadających PESEL). 

3. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział 

w przetargu i wyższą od ceny wywoławczej. 

4. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane. 

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo, iż warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane w 

każdym czasie i na każdym etapie przetargu bez podania przyczyny. 

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie i na każdym etapie, 

bez podania przyczyny lub prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty. 

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi lub 

wybranymi oferentami. 

8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

prowadzącego przetarg. 
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9. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i 

wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto oraz po podpisaniu umowy sprzedaży. 

10. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Tomasz Kuliński, ORLEN KolTrans S.A. 

– ul. Chemików 7, tel. +48 605 363 856, e-mail:  tomasz.kulinski2@orlen.pl 

 

I. Tryb postępowania  

Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż: 

Tokarki kołowej RAFAMET UDA 112N 

II. Kryteria oceny ofert 

Najwyższa cena - 100%  
Ceny wskazane w ofertach są cenami netto  

III. Oferty 

Termin składania ofert:  
Data: 20.03.2020r.,  Godzina: 12:00  
 
Miejsce:  
ORLEN KolTrans S.A.  
ul. Chemików 7  
09-411 Płock  
Sekretariat  

IV. Termin związania z ofertą 

okres w dniach: 60 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)  
 

V. Termin rozstrzygnięcia przetargu. 
 
Data: 31.03.2020  Godzina: 12:00 
 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

1. ORLEN KolTrans S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: ORLEN KolTrans S.A.) informuje, 

że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowy numer do administratora danych 

(24) 265 64 44 

 

2. W sprawach przestrzegania zasad ochrony danych w ORLEN KolTrans S.A. można skontaktować 

się poprzez adres e-mail: daneosobowe.koltrans@orlen.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, 

wskazany w pkt 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

a. podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, 

b. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 

c. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ORLEN KolTrans S.A. w tym w 

szczególności obowiązków  instytucji obowiązanej,  wynikających z ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”). 
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4. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN KolTrans S.A. Pani/Pana danych osobowych w celu 

wskazanym w ust. 3 powyżej jest: 

a. podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

której Pani/Pan jest stroną;  

b. wypełnianie obowiązków  prawnych  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) związanych 

z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych 

i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie 

dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne 

wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów 

i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości 

(ustawa o rachunkowości) wypełnienie obowiązku jako Instytucji Obowiązanej, wynikającego 

z ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy. 

c. prawnie usprawiedliwiony interes ORLEN KolTrans S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) 

– w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń; 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN KolTrans S.A.  podmiotom z nim 

współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, 

rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji. 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy oraz okres 

zastrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń 

wynikających z tej umowy. Podanie danych osobowych było i jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

zawarcia i wykonania umowy. 

7. Przysługują Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo dostępu do treści swoich danych,  

b. prawo do sprostowania danych osobowych, 

c. prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, 

d. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN KolTrans S.A. danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym 

nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu 

administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN KolTrans S.A. przesłał dane do innego 

administratora. Jednakże ORLEN KolTrans S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest 

technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych 

danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem, 

e. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN KolTrans S.A. przetwarza 

Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw 

można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: 

daneosobowe.koltrans@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN KolTrans S.A.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

mailto:koltrans@orlen.pl

