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Warszawa, dnia 28.11.2017r.
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PROTOKOŁ
z sesji otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na sprzedaż

Samochodu VVV CADDY Life 1.9 TDl
nr rej. WE 1144L rok prod. 2007

Komisja w składzie:

1.

1.

Jacekpodgórski

2.

Andrzej Mendygrał -Członek

-Przewodniczący

3.

Tomasz Kalkowski -Członek

Stwierdza, że do upływu terminu wyznaczonego w og/oszen/.u / Zo/qcznł.k do protoko/u/ na składanie ofert
tj. do dnia 28.11.2017 r. do godz.11:00 wpłynęła( y) 3 oferty

11.

Dokonała publicznego otwarcia w/w ofert w siedzibie lnstytut przy ul. Racjonalizacji 6/8 ( sala l27) w dniu
28.11.2017 r. o godzinie 11:15: oraz dokonała oceny każdej pod katem ich ważności, tj: zgodności z

treścią Og/oszen/.o, oraz wpłaty wymaganego wadium na konto lnstytutu.
111.

Wszystkie 3 ofeny zostały uznane za ważne ( wpwnęły w terminie , zaoferowane w nich ceny nie były
niższe niż cena wywoławcza, spełniony został przez oferentów obowiązek wpłacenia wadium w kwocie
1 100 zł ( 10 % ceny wywoławczej )

lv.

Dane oferentów oraz oferowane przez nich ceny przedstawiono w tabeli poniżej:

Nroferty

1

2

Nazwa ( lub imię i nazwisko) adres oferenta

Firma Sławomir Kozłowski

11-100 Lidzbark Warmiński

NIP 743-000-77-64

u. Słoneczna 3/12

Firma Handlowo-Usługowa Jacek
Dziankowskl
NIP: 7391048031

3

REGON: 510220184

WażnośćofertyTAK/NIE

Cena zaoferowananetto(zł)ł

TAK

13 161'00

TAK

11220,00

TAK

11 519,00

Adres oferenta

10-437 0lsztynul.Dworcowa81/17

REGON : 511004904

Z.U.H „ ARTMOT" Ryszard Hanusiak

07-202 Wyszków

N I P:762-000-02-80

ul. Stefana Okrzei 119

REGON 550355013
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V.

Uznała za naikorzvstnieisza oferte nr 1 -zgodnie z pkt s Womnków przetorgu zamieszczonymi w Og/oszen/u
Oferta kupna nr 1

Samochód \/W CADDY Life 1.9 TDl

nr rej . WE 1144L rok prod. 2007

za cenę netto
nazwa Oferenta

L3161,00 ti

(słownie : trzynaście tys.sto sześćdziesiąt jeden złotych)

Firma Sławomlr Kozłowski

11-100 Lldzbark warmiński
ul. Słoneczna 3/12
NIP:

Vl.

743-000-77-64

REGON: 510220184

W związku z rozstrzygnięciem przetargu Komisja wnosi o dokonanie przez Dział FK lnstytutu zwrotu wodium

podmiotom ,które złożyły ofert`/ nr 2 i 3'wwysokości

Ż Ż00 ,z/

Vll. Uwa8i:

1.Zapłata przez nabywcę zaoferowanej kwoty za samochód ( pomniejszonej o wysokość wpłaconego
wadium ) + VAT nastąpi przelewem na konto lnstytutu na podstawie wystawionej przez lMBIGS
fakturyVAT.

2. Wydanie samochodu wybranemu nabywcy nastąpi po wpłynięciu całej należnej kwoty na wskazane w
og/oszenł.u konto lnstytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego , i ustaleniu terrhinu
odbioru ze sprzedającym ( nie dłuższym niż 1 tydzień od wptywu w całości zaoferowanej ceny nabycia)
3. Osoba upoważniona do wydania samochodu wraz z jego dokumentami jest Pan Tomasz Kalkowski

tel 22 847 08 18

Wzałqc.-eniu:
-Oryginały =ło±onych ofiert + potwierd=enia wpłatywadium

