Chełm, dnia 23.09.2021 r.

SA.234.21.2021

PROTOKÓŁ
z posiedzenia komisji przetargowej na sprzedaż samochodu
osobowego marki Mitsubishi ASX
Komisja Przetargowa, powołana Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Chełm
nr 32/2020 z dnia 25.08.2020 r. w składzie:
1. Waldemar Janaczek, Starszy referent ds. administracji – przewodniczący komisji,
2. Wojciech Kamiński, Sekretarz – członek komisji,
3. Jakub Oleszczuk, Specjalista Służby Leśnej – członek komisji,
stwierdza, co poniżej.
1. Przedmiot posiedzenia
Otwarcie, ocena i wybór oferty na sprzedaż samochodu osobowego marki
Mitsubishi ASX, nr inw. 741/1047, nr rej. LC 53322, prowadzonego w trybie
publicznego, pisemnego, ofertowego przetargu nieograniczonego z dnia 07.09.2021 r.
2. Cena wywoławcza
28 600,00 zł brutto, (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset złotych 00/100)
3. Miejsce i czas przetargu
Ogłoszenie z dnia 07.09.2021 o przetargu na sprzedaż samochodu
osobowego marki Mitsubishi ASX opublikowano w dniu 08.09.2021 r. Otwarcie ofert
nastąpiło w dniu 23.09.2021 r. o godz. 9:30 w „Sali Narad”, usytuowanej bezpośrednio
przy siedzibie Nadleśnictwa Chełm, ul. Hrubieszowska 123, 22-100 Chełm.
4. Złożone oferty
W terminie składania ofert, tj. do dnia 23.09.2021 r. do godz. 9:00 wpłynęły 4 oferty:
1. Kołtun Bogdan, 22-113 Kamień, ul. Poziomkowa 1, PESEL: 69051209752
NIP: 5631230019 na kwotę 33 699,00 zł brutto (słownie: trzydzieści trzy tysiące
sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).
2. BDG Cars Mirosław Dużyk, 36-200 Brzozów, ul. Parkowa 6, NIP 6861695426
REGON 389922531 na kwotę 34 132,50 zł brutto (słownie: trzydzieści cztery
tysiące sto trzydzieści dwa złote 50/100).
3. BRKM Consulting Radosław Bieńko, 03-266 Warszawa, ul. Gryfitów 50,
NIP: 8261774041, REGON: 142731340 na kwotę 31 680,00 zł brutto
(słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100).
4. SOOMI Agnieszka Muszyńska, 07-200 Wyszków, ul. Geodetów 64/2,
NIP: 7621873780, REGON: 141201516 na kwotę 30 652,00 zł brutto
(słownie: trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100).

5. Ocena ofert
Komisja przetargowa dokonała oceny formalnej złożonych ofert zgodnie z warunkami
zawartymi w ogłoszeniu o przetargu. Oferty wpłynęły w terminie do dnia
23.09.2021 r. do godziny 9:00, zostały złożone wg. obowiązującego formularza
ofertowego oraz prawidłowo wypełnione i podpisane przez oferentów. Wymagane
wadia w kwocie 2 860,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt 00/100 zł)
zostały terminowo wpłacone na konto bankowe Nadleśnictwa Chełm.
6. Wnioski i uwagi
Komisja przetargowa wnioskuje o wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez
BDG Cars Mirosław Dużyk, 36-200 Brzozów, ul. Parkowa 6, NIP: 6861695426
REGON: 389922531. Komisja uznała, że przedmiotowa oferta spełnia wszystkie
wymagane warunki udziału w przetargu, a cena zaoferowana traktowana jest jako
najwyższa cena w prowadzonym pisemnym przetargu nieograniczonym z dnia
07.09.2021 r.
Oferent dokonał wpłaty wadium w kwocie 2 860,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące
osiemset sześćdziesiąt
złotych 00/100), które zaliczono na poczet nabycia
przedmiotowego samochodu. Do zapłaty pozostałej kwoty nabycia pozostało
31 272,50 zł brutto (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa
złote 50/100).
Pozostałym oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostanie zwrócone
w terminie 7 dni.
Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie biura Nadleśnictwa
Chełm oraz na stronie internetowej https://chelm.lublin.lasy.gov.pl/.
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.
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