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PROTOKÓL
spisany w dniu J 0.03.20 16 r. na okoliczność
trzeciego przetargu publicznego
pisemnego nicograni ozonego na:
"Sprzedaż
8,980 ton złomu sratowcgo pochodzącego
z rozbiórki
OgrodZcll przy drodze wojcwódzikle]
nr 742
w związku z inwestycją pn. "RozhudoWll drogi wojewódzkiej
nr 74211:1 odeluku Przygłów - Łęczno od km 0+170
do km 6+770".
Komisja przetargowa powolana Zarządzeniem
Nr 6/2016 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich
25.01.2016
r. w sprawie: powołania stalej Komisji Przetargowej
w Rejonie Dróg Wojewódzkich
w składzie:
l.
2.
3.
4.

KrzysztofHaus
Edyta Wolna
Marzena PJuskota
Łukasz Litych

- Przewodniczący
- członek,
- członek,
- członek,

Komisji,

stwierdziła, że publiczny przetarg pisemny nicograniczony
Do godz. 1000 dnia 10.03.2016 r. wpłynęła n/w oferta:
Numer
oferty

w Łodzi z dnia
w Bełchatowie

odbył się. Komisja dokonala otwarcia i odczytania

-_._--------_._--_.~-----~----_.
__ ...__ ._. __ .
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
--_. __ __ .... _-_ .•_--_._-_ .._-------_ .. _. "EKO-POL" Firma Wielobranżowa
ul. Główna 9,97-510 Ręczno

cen.

Cena netto w zł

.

Cena wywoławcza

4.328,36

wynosiła: 4.142,02 zł netto.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 414,20 zł, zostało wpłacone przez oferenta do godz. J 0°0 dnia
10.03.2016 r. na wskazane konto ZDW w Łodzi, a cena zaproponowana
przez niego przewyższa cenę wywoławczą.
Komisja przetargowa
proponuje sprzedać złom stalowy oferentowi,
który zaproponował
cenę wyższą od ceny
wywoławczej, tj. "EKO-POL" Firma Wielobranżowa, 97-510 Ręczno, ul. Główna 9 za kwotę: 4.328,36 zł netto
(słownie: cztery tysiące trzysta dwadzieścia osiem złotych trzydzieści sześć groszy).
Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń ZDW w Łodzi, w siedzibie Rejonu oraz opublikowane
na stronie internetowej ZDW w Łodzi w dniu 23.02.2016 r.
Na tym protokół zakończono
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3. Nieobecność

usprawiedliwiona.
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