PRoToKÓŁ
z przetalg|l ofertowego na sprzedaz pojaZdóW stanowiących mienie Gminy Sędziejowice.

Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 84/2019 Wójta Gminy Sędziejowice
14.10,2019r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaź pojazdów w składzie:

z

dnia

1. KrzysĄof Za-wadzki - Przęwodniczący Komisji
2, Dariusz Matuszkiewicz - Członek Komisji
3. Paulina Kotulska - Członek Komisji
stwierdziła, że otwalcie ofeft w przetargu ofefto\ryym odbyło się w dniu 15,10.2019r.

Gmirrnej Jednostki Usług Komunalnych
Sędziejowice, o godzinie 11:00.

.
Nr
l

w

w siedzibie
Sędziejowicach Sędziejowice-Kolonia 12, 98-160

Dla pozycji I wpłynęły następujące oferty:

oieĘ

Nazwa oferenta

cena brutto

FHU Wojciech Dombrowski Budziszewo 44, 87-

728.00

330 Jabłonowo Pomorskie

Uwagi

ń

2.

Józef Badziak Korczew 13, 98-220 Zduńska Wola

8l3,00 zł

.'.

Jakub Wychowałek ul. Bezdomna 17,
97 -ż00 Tomaszów Mazowiecki

960,00

zl

4.

STAL MAT Mateusz Tkaczyk ul . Dygata 2 c,
01-748 Warszawa

760,00

ń

Brak oświadczenia

5.

Auto-Mix Skiba Kacper ul. Główna 33,

507,00

zł

cena niższa niż cęna
wywołwcZa;
brak wyciągu z
CEIDG; brak kopii
wpłaty wadium

37-410 Wólka Tanewska

Cena wywoławcza brutto: 720,00 (słownie: siedemset dwadzieściazłotych 00/100).
W toku oceny ofer1 nie stwierdzono nieprawidłwościw ich wypehrieniu.
Komisja przetargowa proponuje sprzedaż pojazdu Oferentowi, który zaproponował ofęrtę z najwyższą
ceną, tj. 960,00 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100). Nabywcajest obowiązany zapłació
kwotę 860,00 zł brutto \ł terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty podpisania umowy kupna-sprzedaży.
Wadium w kwocie 100,00 zł brutto wpłacone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poc zęt ceny.
Odrzuceniu ulega oferta Auto-Mix Skiba Kacper z uwagi na zaproponowanie ceny niższej niż cena
wywoławcza; brak wyciągu z CEIDG oraz brak kopii wpłaty \ładium.
Odrzuceniu ulega także oferta STAL MAT Mateusz Tkaczyk z vwagi na brak oświadczenia,
załączonego do ogłoszenia o przetafgu.

.

Dla pozycji II wpłynęłynastępujące oferty:

Nr oferly Nazwa oferenta

cena brutto

1.

Józef Badziak Korczew l3, 98-220 Zduńska Wola

ó 310,00

zł

2.

STAL MAI Mateusz Tkaczyk lll. Dygata 2 c,
01-748 Warszawa

4 640,00

ń

3.

Michał Gierka Wola Knyszyńska 13,
28-440 Działoszyce

4 640,00

ń

Uwagi
Brak oświadczenia

Cena wywoławcza brutto: 4 500,00 (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).
W toku oceny ofeń nie stwierdzono nieprawidłwościw ich wypełnieniu.
Komisja przetargowa proponuje sprzedaż pojazdu Oferentowi, który zaproponował ofeftę z najwższą
ceną, tj. 6 310,00 (słownie: sześćtysięcy trzysta dziesięó złotych 00/100). Nńywca jest obowiązany
zapłacić kwotę 5 860,00 zł brutto w terminie nie dłuższymniż 3 dni od daty podpisania umowy kupnasprzedaĄ. Wadium w kwocie 450,00 ń brutto wpłacone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet
ceny.
Odrzuceniu ulega oferla STAL MAT Mateusz Tkaczyk z uwagi na brak oświadczenia, zńączonego do
ogłoszenia o przetalgu.

.

Dla pozycji III wpłynęĘ następujące ofleĄ:

Nr oferty Nazwa oferenta

cena brutto

1.

Adam Kisiel ul. Ketlinga 5110,92-431Łódź

2 810,00

zł

2.

STAL MAT Materrsz Tkaczyk

2350,00

ń

2 410,00

ń

ul .

Dygata 2 c,

Uwagi
Rrak oświadczenia

01-748 Warszawa

Kamil Szymkiewicz ul. Tuszyńska 83/24,
93-355 Łódż

).

Cena lływoławcza brutto: 2 300,00 (słownie: dwa tysiące trzysta złolych 00/100).

W toku oceny ofert nie stwierdzono nieprawidłwościw ich wypełnieniu.
Komisja przetargowa proponuj e sprzedaż pojazdu Oferento\łi, który zaproponował ofeftę z najryższą
ceną, tj. 2 810,00 (słownie: dwa tysiące osiemsęt dziesięć złotych 00/100). Nabywca jest obowiązany
zapłació kwotę 2 580,00 zł brutto w terminie nie dłuższymniż 3 dni od daty podpisania umowy kupnasprzedaży. Wadium w kwocie 230,00 zł brutto wpłacone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet
ceny.

Odrzuceniu ulega oferla STAL MAT Mateusz Tkaczyk z uwagi na brak oświadczenia, zńączonego do
ogłoszenia o przetargu.

.

Dla porycji IV wpłynęĘ następujące oferty:

Nr oferly Nazwa oferenta

cena brutto

l.

1 310,00

Adam Kisiel ul. Ketlinga Sl10,92-431ł,ódź

zł

Uwagi

2.

STAL MAT Mateusz Tkaczyk

ul . Dy gata 2 c,

1

400.00 zł

Brak oświadczenia

01-748 Warszawa
Cena wywoławcza brutto: 1 300,00 (słownie: tysiąc trzysta złotych 00/100).
W toku oceny ofert nie stwierdzono nieprawidłwościw ich wypełnieniu.
Komisja przetargowa proponuje sptzedaż pojazdu Oferentowi, który zaproponował ofertę z ceną
1 3l0,00 (słownie: tysiąc trzysta dziesięć złotych 00/100). Nabywcajest obowiązany zapłacić kwotę
1 180,00 zł brutto w terminie nie dłuższymniż 3 dni od daty podpisania umowy kupna-sprzedaży,
Wadium w kwocie 130,00 zł brutto wpłacone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
Odrzuceniu ulega oferta STAL MAT Mateusz Tkaczyk z lwagi na brak oświadczenia, załączonego do
ogłoszenia o przetargl].

Nie zgłoszono żadnych
Lista osób obecnych
Na tym protokół zako

i.
2.

J.

ustalęnia

j^osków ani oświadczeń do protokołu.

iu ofert zgodnie z ZŃączrikjemNr
i podpisano:

1

do protokołu.

