Nr sprawy ZDW

.EI .261101 12016

PROTOKOT- nr 312016
z tzeciego publicznego nieograniczonego przetargu pisemnego na spzedaz spzQtu przeznaczonego do
zimowego utzymania drog bgdqcego w dyspozycji zatzqdu Dt6g wo.iew6dzkich w Lodzi w podziale na 2
zadania.

zadanie 1) piaskarko-posypywarka p-1 , rok produkcji 1 987, wa(osc do sprzedazy.. 1252,00 zl brutto -

miejsce garazowania: Obw6d Drogowy pzedb\tz g7-57e pzedb6rz ul. Spacerowa 4
Zadanie 2\ plug wirnikowy D470 zit, rok produkcji 1 977, wartosc do spzedazy.960o,b0 zl brutto miejsce garazowania: Obwod Drogowy w Zygrach 99-232 Zygry, Gm. Zadzim

_

w

dniu 25.03.2016r. odbylo sie posiedzenie Komisji przetargowej powotaneJ w celu pzeprowadzenra
publicznego nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzeda2 sprzgtu pzeznaczonego do zimowego
utzymania dr6g bgdqcego w dyspozyqi Zazqdu Drog wojewodzkich w Lodzi w podziale na 2 zadania.

Komis.la przetargowa powotana Zarzqdzeniem
dnia 22.01 .2016 w sktadzie:

m 4t2016 Dyrektora Zarzqdu Drog Wojew6dzkich w Lodzi

z

PzewodniczEca
1. Pani Aneta Znyk
Zastepca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Czlonkowie:
2. Pan Marek Murawicki
3. Pan Pawel Kowalczyk
przystqpala w dniu 25.03.2016r. do otwarcia kopert i odczytania cen w siedzibie Zatzqdu Dt6g Wojew6dzkich
w todzi przy ul. Sienkiewicza 3.
Do godziny 10.00 dnia 25.03.2016r. wplynQlo 5 ofert. Natomiast
podane konto dta ofert zostalo
wplacone wadium dla dw6ch ofert.
Komisja stwierdzila, iz:
Dla zadania nr 1 na spzedaz posypywarki-piaskarki p-1 wycenionej na kwot? do zaplaty 12s2,oozl wplynda
Jedna oferta. ofertQ ztozyla Firma GREEN-PARK sp. z o. o. z siediibq ul. Sjnicka 26, 97-500 Radomsko na
kwotQ 1500,0021, Firma ta wplacila wadium w zqdanej wysokosci tj 130,0021. Oferta wazna.

na

Dla zadanig nr 2 na sprzedaz pluga wirnikowego D-470 na podwoziu samochodu zil wycenionego na
kwotQ 9600,0021 wplynela
oferta. ofertQ zlozy+a Fima pHU ,,lvlAClEJ' piotr Luczak
siedzibq ul.
sienkiewicza
uniej6w
na kwotq do zaptaty 112i2,sgzl. Firma ta wplacila wadium w zqdinej
?1r ?9-219

I

i

wysokosci tJ 1000,0021. Oferta wazna

Komisja proponuje dokona6 sprzeda2y posypywarko-piaskarki p-1 ipluga wirnikowego D470
opisanych w zadaniach I i 2 dla wlw oferent6w tj. Firmie GREEN-PARK sp. z o. o. orazlirmie pHU
,,MAClEJ" Piotr tuczak.

tzy oferty:
l. DJ MET J6zef Olak ul. KrzJrva 34, 37-450 Stalowa Wola
2. Zwirex-I H. Kulacz ul. Rynek 25. 37 -464 Stalowa Wola
3. Zwirex-l H. Kulacz ul. Rynek 25,37-464 Stalowa Wola
Oferenci nie dokonali wymagane.l wplaty wadium.
Komisja proponuje uniewaznii oferty wymienione w pozycji
wymaganego wadium.
Ponadto wplynQly

l-3 z

uwagi na brak wplacenia

zakonczono i podpisano:

Jstalenia komisji zatwierdzam

*/.o3 L€

