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Nr sprawy: RDW-4.226.1.2018
PROTOK6L

sprsany w dniu 29,06.2018r, na okolicmo66 I przetargu publicaego pisemnego na ,,Sprzed:uz &ewna
pochodzqcego z wycinki drzew, w runach biei:qcego utrzymania drog rosn4cych przy drogach wojew6dzkich
m 482,483,484, 485, 742 i784 administrowanych przez Rejon Dr6g Wojew6dzkich w Belchatowie z podzialem

na 2 zadaria:

Zrd'tnienrl
SprzedaZ drewna opalowego w ilo5ci 95,39 m3 skladowanego na placu Obwodu Dmgowego w Belchatowie

- drewno poryskane z wycinki drzew w rarnach biezqcego utrzymania dn5g wojery6dzlich rv 4E2,4E3,484,
485:

wartoSd netto 7 631.20 il
VATS% 610.50 zl
wartoid brutto I241,70 zl

Zadanie nr 2
SprzedaZ drewna opalowego w ilodci 104,60 ml
w Przedborzu - drewno pozyskane z wycinki drzew w
nr 483,742 i7E4:

wartosd neuo 8 368,00 zl
YAT 8o/o 669.44 zl
warto66 brutto 9 037 .44 zl

Komisja przetargowa powolana Zarz4dzeniem Nr 6/2016 DyrcktonT'tz4&tDr6g Wojew6dd<ich w Lodzi
z dnia 25.01.2016r. w skladzie:

hzewodnicz4cy Komisji:
Kierownik Dziafu Technicmego - Kzysztof Haus

Czlonkowie:
l. Ed)1a Wolna
2- Mazena Pluskota
3. Lukasz Litych

stwierdz4 Le pE:et g publiczny pisemny w dniu 29.06.2018r. o godz. l0r5 nie odbyl sig, poniewa2 nie wplyngla

Lzdlna oferta. Ogloszenie o przetargu ukazalo sig w prasie lokalnej w dniu 19.06.2018r., zostalo umieszczone

na tablicy ogloszeri w siedzibie Rejonu oraz opublikowane na stronie intemetowej ZDW w Lodzi.

Z uwagi na brak zainteresowania zakupem drewn4 na podstawie Zarz$zcn nr 9812010 z dnia 02.07.2010

oraz nr 88201I z dnia27.M2Xll Dyrektntu Zarz4l\ Dr6g Wojew6d*ich w Lodzi, Komisja przetargowa w ww.

skladzie wnioskuje o obnizenie drewna o 25o/o jego pocz4tkowej wartosci brutio i ogloszenie kolejnego przetargu

publicznego pisemnego, gdzie cena wywolawcza bgdzie wynosii:

Z.da e n 1: 6 lEl,27 d furfito (dr€wno oplowe)
Z,&mie m 2: 6 778,0t zl brntto (drewno opah*ve)

Na tym protok6l zakoficzono i podpisano.

Przewodnicz4cy:



Czlonkowie Komisii:

r. .tdc.doppupA{-....ru4rrui9dt uup'rmt
SpecJallsta

ngr

w Dz et,: rrcznym

-hurazart
;iLi('oilA

fu f*7, /2r)tr-4 226/ ?d9 P'*7eda?


